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Sayfa 2’de sürüyor

‹flsizli¤e karfl› m
ücadele

Kapitalizm
e karfl› m

ücadeledir

ir yanda Kürt sorununa “çözüm”
yaygaralar›, di¤er yanda artan ope-
rasyonlar, bas›lan kurumlar, sendi-
kalar… Bir yanda af söylentileri, di-
¤er yanda DTP yöneticilerine gözal-
t›, milletvekillerine soruflturma, sen-
dikac›lara tutuklama…

Egemen s›n›flar›n demokrasi an-
lay›fl› nas›lsa, sözde bar›fl çabalar›
da böyledir. Demokrasi flampiyonlu-
¤u yapt›klar› dönemlerde, bask› ve
fliddet, faflist yasa ve uygulamalar
ne denli art›yorsa, “bar›fl” yaygaras›
yapt›klar›nda da savafl o kadar t›r-
man›yor. Esas›nda estirecekleri te-
rörün üzerine at›lan bir flal oluyor
“demokrasi”, “bar›fl”, “kardefllik”
nutuklar›… T›pk› flairin dedi¤i gibi: 

“Gelecekleri kapkara / Dilleri yu-
muflak / Yalanlar› güzel ve ak / Girdi-
ler dünyam›za alk›fllanarak… / Onlar
da bar›fl dediler bizim gibi / Kardefl-
lik dediler- sevgi dediler / Hatta kur-
flun ya¤muru akflamlara karfl› / Yal-
n›zca gül ve güvercin dediler / Son-
ra defne dallar›yla tutuflturup ateflle-
ri / Güvercinleri piflirmeden yediler”

Öldürülmeden önce Hrant Dink
de “güvercin tedirginli¤i”nden söz
etmiflti. Fakat tüm iyimserli¤i ile
“güvercinlere dokunulmayaca¤›”n›
düflünmüfltü. Ne yaz›k ki öyle olma-
d›…  “Bar›fl”, “kardefllik” diye diye
ne çok katliam yap›ld› bu ülkede, ne
canlar yitirildi… 

Bugün de öyle bir kesitten geçi-
yoruz. Kimse yarat›lmak istenen bu
iyimser havaya, bofl umutlara kap›l-
mas›n! Onlar›n “bar›fl›”, daha fazla
kan ve gözyafl› demektir. ‹flkence,
tutuklama, katliam demektir… “Çö-
züm” diye sunulanlar ise, k›r›nt› bile
denilemeyecek ve esas›nda fiilen el-
de edilmifl kazan›mlard›r. Bir f›ç› do-
lusu katrana, bir parmak bal koyun-
ca, tad› de¤iflir mi? Faflizm, hangi
maskeyi takarsa taks›n, onun o kan-
l›, çirkin yüzü kaybolur mu? 

B
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Öncesi bir yana, son bir aydaki geliflmeler,
bunu bir kez daha kan›tlam›fl durumdad›r. Gün
geçmiyor ki, bir kitle örgütü bas›lmas›n, gözalt›
ve tutuklamalar olmas›n… KESK merkezine
yap›lan bask›n, onlarca üyesinin gözalt›na al›n-
mas› ve tutuklanmalar›, bunun son örne¤i oldu.
Fakat KESK üyelerinin bu sald›r› karfl›s›ndaki
tutumu, izlenmesi gereken yolu da gösterdi. Ül-
kenin dört bir yan›ndan yükselen eylemlerle,
emekçi memurlar, hem sendikalar›na, hem de
gözalt›na al›nan arkadafllar›na sahip ç›kt›lar. 

* * *
Kürt sorununa “çözüm” yaygaralar› aras›n-

da, Irak’›n Kürt bölgesinden Türkiye’ye, oradan
da Avrupa’ya gidecek olan petrol boru hatt›n›n
aç›l›fl› yap›ld›, flaflaal› törenlerle… Y›llard›r
üzerine çal›flt›klar› Kerkük-Ceyhan boru hatt›,
faaliyete geçirilmifl oldu böylece… 

“Çözüm” yaygaras›n›n neden bu dönem ko-
par›ld›¤› da, daha net biçimde anlafl›ld›.
ABD’nin Rusya’ya karfl› gelifltirdi¤i bu hat, Or-
tado¤u petrolleri üzerinde hakimiyet savafl›n›n
önemli bir parças›yd›. Ve petrol tekelleri, boru
hatt›n›n geçti¤i güzergahta, güvenli¤in eksiksiz
sa¤lanmas›n› istiyordu. Bu güzergah da boy-
dan boya Kürdistan’dan geçiyordu. Bu durum
Türkiye’nin hem Irak Kürt yönetimiyle, hem de
kendi içindeki Kürtlerle iliflkilerini hal yoluna
koymas›n› gerektiriyordu. ABD’nin y›llard›r Tür-
kiye’ye dayatt›¤› da buydu. Bofl yere Irak’a gel-
memifllerdi. Türkiye de üzerine düfleni yapma-
l›yd› art›k.   

Son aylarda Irak Kürt yönetimiyle iliflkilerin
düzelmesinde, bu durumun önemli bir pay› var-
d›r. “Afliret reisi” diye küçümsenen Barzani ve
Talabani ile flimdilerde “al gülüm ver gülüm” di-
yalo¤u yaflan›yor. CHP Genel Baflkan› Baykal
bile, Talabani ile görüflmekten “büyük mutluluk
duyaca¤›n›” söylüyor. 

Fakat sadece Irak Kürt yönetimiyle iyi iliflki-
ler yetmiyor. Ülkedeki Kürtleri de bir flekilde ya-
t›flt›rmak gerekiyor. O yüzden genelkurmay›n-
dan medyas›na, hükümetten muhalefetine
hepsi, Kürt sorununa “çözüm” yollar›n› s›ral›-
yorlar arka arkaya… Yani mesele Cem Y›l-
maz’›n eski reklam filmindeki gibi “tamamen
duygusal(!)” Dillerde “bar›fl”, “kardefllik” tiratlar›
at›l›rken, gözler Amerikan dolarlar›yla dönmüfl
vaziyette. Onlar› ilgilendiren tek fley, ceplerinin
ne kadar fliflece¤i!

Milliyetçili¤in, asl›nda burjuvazinin pazar
sorununun ideolojik k›l›f› oldu¤u, her yeni gelifl-
meyle birlikte gözler önüne seriliyor. Bunlardan
biri de Suriye s›n›r›ndaki may›nlar›n temizlen-
mesi oldu. ‹ki K›br›s büyüklü¤ünde oldu¤u söy-
lenen may›nl› topraklar›n ‹srailli tekellere 44 y›l-

l›¤›na verilmesi, egemenlerin milliyetçilik söy-
lemlerinin sahtekarl›¤›n› da ortaya koydu.   

Kürt köylülerinin topraklar›na el konularak
may›nlanan s›n›r bölgesi, flimdi “organik tar›m”
yap›laca¤› iddias›yla yabanc› tekellere peflkefl
çekiliyor. Tabi orada “organik tar›m” m›, yoksa
baflka bir fley mi yap›-
laca¤› da bilinmiyor.
Ancak ne amaçla olur-
sa olsun, bir ülkenin
topraklar›n›n, -hem de
s›n›r bölgesinde- bafl-
ka devletlerin tekeline
verilmesi, o dillerinden
düflürmedikleri “ulus
devlet”, “tek millet, tek
dil, tek bayrak” terane-
lerinin ne kadar dema-
gojik oldu¤unu; gerçek-
te “dinlerinin imanlar›-
n›n para” haline geldi-
¤ini gösteriyor.

Buna tepki, as›l
olarak emekçi halk›-
m›zdan, devrimci-de-
mokrat kurumlardan
geldi. Kürt köylüleri,
gaspedilen topraklar›n›
geri istediler. Yeniden
“toprak reformu” tart›fl›lmaya baflland›. Bu tep-
kiler üzerine AKP hükümeti, haz›rlad›¤› tasar›-
y› flimdilik geri çekti.

* * *
Ülke topraklar›n› emperyalist tekellere pefl-

kefl çekenler, krizin yükünü de iflçi ve emekçi-
lerin s›rt›na y›kmaya çal›fl›yorlar. Ç›kard›klar›
yasalarla, patronlar›n önünü daha fazla düzler-
ken, olas› isyanlar› flimdiden önlemeye hedefli-
yorlar. Emperyalist kurumlar›n “sosyal patla-
ma” uyar›s›yla “terörle mücadele” kapsam›nda
arka arkaya yasalar ç›kar›yorlar. Fakat tüm ya-
sal engellerine, polis fliddetine ra¤men, direnifl-
ler sürüyor. ‹flten at›lan iflçilerin, evi y›k›lan
emekçinin, sendikas› bas›lan memurun direni-
fli, daha militan biçimler alarak yükseliyor.

Haziran’la birlikte direnifl atefli daha da har-
lanacakt›r. 15-16 Haziran, Türkiye iflçi s›n›f›n›n
en flanl› direniflinin tarihidir. Bu büyük iflçi eyle-
mini direnifllerle karfl›lamak, onu en iyi anma
biçimidir. Egemenlerin artan sald›r›lar›n› püs-
kürtmenin, krizin faturas›n› burjuvaziye ödet-
menin tek yolu da yeni 15-16 Haziranlar› yarat-
makt›r. 

fiimdi Haziran s›ca¤›n›, kavgan›n s›ca¤› ile
birlefltirme zaman›d›r! Umut tacirlerinin maske-
lerini indirip, mücadeleyi yükseltme zaman›d›r!  
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Merhaba,

Son dönemde devletin her sald›r›s›, kendisi-
ni vuran bir silaha dönüflüyor. 1 May›s›n arka-
s›ndan yaflad›¤›m›z iki olay da benzer bir sonuç
do¤urdu. Önce ‹stanbul-Bayramtepe mahalle-
sinde y›k›m sald›r›s›na giden polisler, güçlü ve
örgütlü bir direniflle karfl›laflt›lar. Direnifl s›ra-
s›nda polisin okula att›¤› gaz bombalar› yüzün-
den büyük bir kitle tepkisiyle karfl›laflt›lar. Ar-
kas›ndan KESK’e dönük sald›r›larda, umdu¤u-
nun çok üzerinde bir tepki ile karfl›laflt›. KESK
bask›nlar›, adeta yeni bir eylemlilik sürecinin
tetikleyicisi oldu. 

Yaz aylar›yla birlikte krizin etkilerinin daha
fazla hissedilece¤i bir döneme girmifl bulunu-
yoruz. Ancak süreci önden gö¤üslemenin
avantaj›n› da yafl›yoruz. “Krizin faturas›n› öde-
meyece¤iz” perspektifiyle yükseltilen eylem-
ler, gerçekten de burjuvazinin sald›r›lar›na kar-
fl› s›n›rl› da olsa bir barikat kurmay› baflard›,
daha büyük sald›r›lar›n önünü ald›. Bugün ar-

t›k iflten at›lan iflçilerin, y›k›m sald›-
r›s›yla karfl›laflan gecekondu semt-

lerinin direnifle geçmesi (son ör-
nek Sultanbeyli’de y›k›ma dire-

nenlerin otoban› trafi¤e kesmesi
oldu), kendisinden önceki direnifl-
lerden ö¤renmesi ola¤an bir du-

rum oldu. Kriz karfl›s›nda en büyük gücümüz,
eylemli kitle hareketi olacakt›r. 

Dergimizin sayfalar›nda gündemdeki konula-
ra iliflkin de¤erlendirmelerimizi bulabilirsiniz.

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

O k u r l a r a . . .
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on aylarda bir “Kürt aç›l›m›”,
“Kürt sorununun çözümü”dür gi-
diyor. Yerel seçim öncesi bafllayan
bu furya, son günlerde daha da

yükseldi. Cumhurbaflkan›ndan, baflbaka-
na, CHP’den, Genelkurmaya herkes,
kendi “Kürt çözümü”nü s›ral›yor arka ar-
kaya… “Tarihi bir f›rsat”tan, bu “f›rsat”›n
heba edilmemesinden dem vuruluyor…
Öyle bir hava estiriliyor ki, sorun çözüldü
çözülecek… 

Fakat ayn› günlerde DTP’nin yöneti-
cileri gözalt›na al›n›yor, tutuklan›yor…
DTP milletvekilleri hakk›nda soruflturma-
lar bafllat›l›yor, yeniden “dokunulmazl›k-
lar›” tart›flmaya aç›l›yor… S›n›rötesi ve s›-
n›riçi operasyonlar, kitle gösterilerine
vahflice sald›r›lar devam ediyor… Özel
tim polislerinin dipçikleri, Kürt çocuklar›-

n›n kafas›na inip inip kalk›yor, tüm Kürt-
lerin kafalar›n› daha çocukken ezmek is-
tercesine… Polise tafl atmaktan tutukla-
nan çocuklar hakk›nda, toplam 290 y›ll›k
hapis cezalar› isteniyor…  

Bir yanda “Kürt aç›l›m›”, “Kürt çö-
zümü” sözleri uçuflurken, di¤er yanda
Kürt halk›na ve onun temsilcilerine
dönük bask› ve sald›r›lar›n biri bitme-
den di¤er bafll›yor. Bu iki tablo yan yana
kondu¤unda, “aç›l›m”, “çözüm”, “f›rsat”
denilen fleyin, ne menem bir fley oldu¤u,
bu sözlerle neyi kastettikleri daha iyi anla-
fl›l›r.  

Öyleyse bunca gürültü neden? ‹ddia
edildi¤i gibi, Kürt sorununda devletin
tüm kurumlar› aras›nda bir “uyum” sa¤-
land› m›? ‹ç ve d›fl koflullar, gerçekten
böyle bir “f›rsat›” sunuyor mu? 

Kürt sorununda h›zlanan süreç
Önce cumhurbaflkan› Abdullah Gül,

Kürt meselesini kast ederek “güzel fleyler
olacak” dedi. Yerel seçimler öncesi, ‹ran
ziyareti s›ras›nda sarf etti bu sözleri. Ayn›
günlerde Nisan ay›nda yap›lmas› planla-
nan Kürt Konferans›’nda PKK’ye silah b›-
rakma ça¤r›s› yap›laca¤› ve bu konferansa
Türkiye’nin de gözlemci olarak kat›labile-
ce¤i belirtildi. Medyan›n da katk›lar›yla

Kürt sorununda “iyi fleyler olaca¤›”na da-
ir bir hava estirildi.

29 Mart seçim sonuçlar› -özellikle de
Kürt bölgesinde- AKP’ye hezimet yafla-
t›nca, Kürt konferans› da bilinmeyen bir
tarihe ertelendi. Ard›ndan DTP operasyo-
nu bafllad›. Diyarbak›r baflta olmak üzere
tüm Türkiye’de DTP yöneticileri gözalt›-
na al›nd›, tutukland›. Abdullah Gül’ün
“güzel fleyler olacak” sözü de alay konu-
su haline geldi. Fakat Gül, May›s ay›nda
bir kez daha “güzel fleyler olacak” dedi ve
bu kez bu sözünün alt›n› biraz daha açt›:
“‹ster terör, ister güneydo¤u, ister Kürt
meselesi deyin, bu Türkiye’nin en önemli
meselesidir ve mutlaka halledilmelidir.”
Kürt sorununda devletin çeflitli kademele-
ri aras›nda ilk kez uyumun sa¤land›¤›n›
belirttikten sonra, bu durumu, “tarihi bir

f›rsat” olarak nitelendirdi. 
Ayn› günlerde Milliyet gazetesi yazar›

Hasan Cemal, Kandil da¤›’na girerek
“PKK’nin 1 numaras›” dedi¤i Murat Ka-
ray›lan ile görüfltü. Bu görüflme, günlerce
gazetede yay›nland›. Karay›lan, Öcalan’›n
yakalanmas›n›n ard›ndan PKK’deki “para-
digma de¤iflikli¤i”ni bir kez daha anlatt›.
Silahlar›n susmas›, kültürel haklar›n veril-
mesi, aff›n gerçekleflmesi gibi, uzun bir
süredir dillendirdikleri talepleri yineledi.
Fakat sanki bu sözler ilk kez duyuluyor-
mufl gibi, burjuva kalemflorlar taraf›ndan
iyice fliflirildi, Hasan Cemal’in çok büyük
bir gazetecilik yapt›¤› övgüleri eflli¤inde...
Röportaj›n, AKP hükümeti taraf›ndan da
büyük bir dikkatle izlenildi¤i anlafl›ld›.
‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay, Hasan Ce-
mal’in röportaj›n› “dikkatle izlediklerini
ve not ald›klar›n›” söyleyerek ilk kez
PKK’yi muhatap alan bir yaklafl›m ser-
giledi. Abdullah Gül ve Erdo¤an’›n Ha-
san Cemal’le görüflecekleri söylendi. Böy-
lece Hasan Cemal’in salt gazetecilik ol-
sun diye Kandil’e gitmedi¤i, bir plan›n
parças› oldu¤u daha net biçimde orta-
ya ç›kt›. 

Genelkurmay baflkan› ‹lker Baflbu¤,
14 Nisanda yapt›¤› konuflmada, Ata-

türk’ten al›nt›lar yaparak “Türk halk›” ye-
rine “Türkiye halk›”n› kullanm›fl, yan› s›-
ra ilk kez “üst kimlik/alt kimlik” terimle-
rine yer vermiflti. Bu aç›klamaya büyük bir
önem atfedilerek, devletin tüm kademe-
lerinde “çözüm” konusunda bir muta-
bakata var›ld›¤› düflüncesi daha da pe-
kifltirildi. Bu s›rada görev süresi tamam-
lanan M‹T müsteflar› Emre Taner’in süre-
si 6 ay uzat›ld›. Irak’taki Kürt yönetimiy-
le yak›n iliflkileri sürdüren Taner’in görev
süresinin uzat›lmas› da, bu konudaki ka-
rarl›l›¤›n bir göstergesi olarak sunuldu.

Ve son atak CHP’den geldi. Baflbakan
Erdo¤an’›n CHP lideri Baykal için s›kça
söyledi¤i “Sivas’tan ötesine gidemezler”
sözünü çürütmek istercesine Baykal, Mar-
din, Urfa gibi Kürt illerine ziyaretler yap-
t›. Kürt sorunun çözümü konusunda elle-
rinden geleni yapacaklar›n›n mesajlar›n›
verdi. “Silahlar sussun, aff› da konuflal›m”
noktas›na kadar geldi.

Nas›l bir “çözüm”
Devletin hemen her kurumu, Kürt so-

rununun çözümü do¤rultusunda konufl-
malar yap›yor, sözde projeler üretiyor.
Örne¤in AKP hükümeti; “köylere Kürtçe
isimlerin geri verilmesi, da¤a-tafla yaz›lan
‘Ne mutlu Türküm diyene’ yaz›lar›n›n si-
linmesi, Kürtçenin seçmeli ders olarak
okutulmas›, üniversitelerde ‘Kürt dili ve
edebiyat›’ bölümlerinin kurulmas›” olarak
s›ral›yor “Kürt aç›l›m›”n›. 

CHP ise, AKP’den daha ileri gidiyor-
mufl gibi görünerek “devlet hizmetlerin-
den yararlanmak için ana dilde dilekçe
verme imkan›, geniflletilmifl yay›n yapma
hakk›, ekonomi, sa¤l›k ve e¤itimde pozitif
ayr›mc›l›k” diyor. Oysa bunlar›n
CHP’nin 20 y›l önce haz›rlad›¤› “Kürt ra-
poru”ndan bile geri oldu¤u ortaya ç›k›-
yor.

Genelkurmay, Kürtlerin kimliklerinin
ancak bireysel haklar çerçevesinde tan›ya-
bileceklerini, ulusal bir topluluk olarak ta-
n›malar›n›n TC’nin kurulufl felsefesine ay-
k›r› olaca¤›n› belirtiyor. Af yerine ise, va-
rolan yasalar›n esneklefltirilmesini istiyor.
Fakat ayn› Genelkurmay, 2009 y›l›n›n
PKK’nin tasfiyesinde en önemli y›l olaca-
¤›n› da belirtiyor. Esas›nda Kürt soru-
nunda “çözüm” diye sunulan fleyin
gerçek yüzünü de aç›¤a vuruyor:
PKK’nin üzerindeki k›skac› artt›rarak
etkisizlefltirmek, a¤›zlara çal›nan bir-
kaç parmak bal ile de susturmak!

Egemen s›n›flar›n üzerinde mutab›k
olduklar› konu; PKK’nin, as›l olarak da
gerillan›n tasfiyesidir. Aralar›nda halen sü-
regelen ayr›l›klar ise, bunun yol ve yön-
temleri üzerinedir. Sözü edilen hak k›r›n-

Emperyalistlerin baflta
Ortado¤u olmak üzere dün-
yay› yeniden paylafl›m kav-
gas›na girifltikleri bu kesit-

te, Türkiye’de “yeni Os-
manl›c›l›k” hayalleri yeni-

den nüksetmifltir. Bu payla-
fl›mdan en karl› flekilde ç›k-
maya çal›flan egemen s›n›f-
lar, y›llard›r bafllar›n› a¤r›-

tan Kürt sorunundan bir
biçimde kurtulmak istemek-
tedirler. Obama sonras› Af-

Pak’› (Afganistan-Pakis-
tan) öne ç›karmak zorunda

kalan Amerika, Irak’tan
kademeli çekiliflinde Türki-

ye’ye yeni olanaklar sun-
mufltur. Bu da en baflta Ku-

zey Irak’taki Kürt yöneti-
miyle iyi iliflkileri gerektir-

mektedir. Baflta Kerkük-
Yumurtal›k boru hatt› ol-

mak üzere ekonomik ç›kar-
lar› da Türkiye’nin Kürt
sorununu kendi tarz›nca
çözmeyi flart k›lmaktad›r. 

S

Kürt sorununda 
“çözüm” aray›fllar› 
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t›lar›n›n ne düzeyde olaca¤› ve hangi koflullar alt›nda verilece¤idir. 
Bugün sözkonusu ayr›l›klar, daha tali duruma düflmüfl olabilir. Or-

taklaflt›klar› noktalar› öne ç›karmaktad›rlar. Bu da Kürt ulusal hareketi-
nin flu ya da bu flekilde bast›r›lmas›d›r. Fakat 25 y›ld›r bunu baflarabilmifl
de¤illerdir. Bu kesitte de baflaramazlarsa, çatlaklar yeniden derinleflecek,
herkes suçu birbirinin üzerine atacakt›r.

Egemenlerin “çözüm” zamanlamas›
“Çözüm” diye piyasaya sürülenlerin, Kürt halk›n›n y›llard›r ver-

dikleri mücadele ile zaten fiilen kazand›klar› haklar oldu¤u ortada-
d›r. Öcalan’›n yakalanmas›n›n ard›ndan ideolojik-siyasal olarak iyice ge-
riye düflen PKK’nin ileri sürdü¤ü talepleri karfl›lamaktan bile uzakt›r.
“Demokratik özerklik” diye tan›mlad›klar›, yerel yönetimler yasas›nda
de¤iflik ile “bölgesel özerklik”, yan› s›ra Kürtlerin varl›¤›n›n kabulü ve
bunun anayasal güvence alt›na al›nmas›d›r ki, devletin “çözümü”nde
bunlara yer yoktur.

‹flin daha önemli yan› fludur: PKK yönetimi taleplerini en geri
noktaya çekse, af karfl›l›¤›nda silahlar›n› b›raksalar bile, Kürt soru-
nu varl›¤›n› korumaya devam edecektir. “Çözüm” diye sunulanlar›n
Kürt sorununu çözmeyece¤i ve bu sorun varoldu¤u sürece, yeni isyan-
lar›n kaç›n›lmaz oldu¤u tarihsel olarak kan›tlanm›flt›r. 

Hal böyleyken “çözüm” yaygaras›n›n amac› nedir? 
Emperyalistlerin baflta Ortado¤u olmak üzere dünyay› yeniden pay-

lafl›m kavgas›na girifltikleri bu kesitte, Türkiye’de “yeni Osmanl›c›l›k”
hayalleri yeniden nüksetmifltir. Bu paylafl›mdan en karl› flekilde ç›kma-
ya çal›flan egemen s›n›flar, y›llard›r bafllar›n› a¤r›tan Kürt sorunundan bir
biçimde kurtulmak istemektedirler. Obama sonras› Af-Pak’› (Afganis-
tan-Pakistan) öne ç›karmak zorunda kalan Amerika, Irak’tan kademeli
çekiliflinde Türkiye’ye yeni olanaklar sunmufltur. Bu da en baflta Kuzey
Irak’taki Kürt yönetimiyle iyi iliflkileri gerektirmektedir. Baflta Kerkük-
Yumurtal›k boru hatt› olmak üzere ekonomik ç›karlar› da Türki-
ye’nin Kürt sorununu kendi tarz›nca çözmeyi flart k›lmaktad›r. 

Öte yandan tüm dünyay› saran ekonomik kriz ve onun Türkiye’ye et-
kileri, egemenlerin “sosyal patlama” korkusunu artt›rm›flt›r. Devam
eden Kürt ulusal mücadelesine, iflçi ve emekçilerin s›n›fsal mücadelesinin
de eklenmesi, en büyük korkular›d›r. Bunun tedbirlerini bugünden al-
maya çal›flmakta, yeni yasa ve düzenlemelerle krizin faturas›n› halka öde-
tirken, bask› ve fliddeti artt›rmaktad›rlar. 

D›flta ve içteki bu iki temel geliflme, egemen s›n›flar› Kürt sorunun
çözümü için yeni atraksiyonlar› yapmaya zorunlu k›lm›flt›r. Fakat bu du-
rum, ne aralar›ndaki çeliflki ve çatla¤›n bitti¤i anlam›na gelir;  ne de “çö-
züm” diye sunduklar›yla Kürt sorununu gerçekten çözebileceklerinin…  

Ulusal ve sosyal kurtulufl için…
Emperyalist-kapitalist sistem, ulusal sorun çözemez. Aksine ulusal

bo¤azlaflmalar› artt›r›p, bin bir parçaya bölmektedir. Burjuvazinin ileri-
ci rolünü yitirmesiyle birlikte “ulusal sorun” bir devrim sorunu ha-
line gelmifltir. Kürt sorununun çözümü de bu flekilde olacakt›r.

Kültürel hak k›r›nt›lar›, b›rakal›m bu sorunun çözümünü, pansuman
etkisi bile yapmaz. Kürt halk›n›n y›llard›r verdi¤i mücadele ile
ulaflt›¤› düzey de “çözüm” diye sunulan bu k›r›nt›lar›n çok üze-
rindedir. 

Emperyalist savafl ve kriz ortam›nda, ulusal mücadele ile s›-
n›fsal mücadelenin birleflmesinin zemini çok daha güç-

lenmifl durumdad›r. Emperyalizmi ve iflbirlikçilerini,
“çözüm” seferberli¤ine iten de as›l bu korkudur.

Onlar›n korkulu rüyas›n› gerçe¤e dönüfltürmek,
onlar›n “çözümü” yerine, kendi çözümümüzü

dayatmaktan geçer. Bu da ulusal ve sosyal kur-
tulufl için devrim ve sosyalizm mücadelesini
yükseltmeyi gerektirir. ‹flçi ve emekçilerin
oldu¤u kadar, ezilen halklar›n da tek çözüm

yolu budur.
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Kürt sorununun “çözümü” üzerine de-
meçler, projeler arka arkaya s›ralan›rken,
itiraflar da gelmeye bafllad›. 

Eski genelkurmay baflkan› Yaflar Bü-
yükan›t, kat›ld›¤› bir televizyon progra-
m›nda, “TSK’n›n tümünü de Kandil’e
sevk etseniz sonuç alamazs›n›z” diyordu. 

O Büyükan›t ki, genelkurmay baflkan›
iken, Kuzey Irak’a (Güney Kürdistan) s›-
n›rötesi operasyon bafllad›¤› zaman,
PKK kamplar›n› “BBG evi gibi izledikleri-
ni” söylemifl, kim bilir kaç›nc› kez “terö-
rün belini k›rd›k” nakarat›na o da kat›l-
m›flt›. ABD’nin icazetiyle yapt›klar› ope-
rasyonu, yine ABD’nin talimat›yla bir haf-
tada bitirmifller, u¤rad›klar› a¤›r yenilgiyi
ise bu sözlerle bast›rmaya çal›flm›flt›.   

Hasan Cemal’in Milliyet’te yay›nlanan
“Kuzey Irak Notlar›” yaz› dizisinde, bak›n
bu operasyon nas›l anlat›l›yor: “PKK’ya
baz› aç›lardan özellikle KDP taraf›ndan
bask› uygulan›yor bölgede. Ancak bu
bask›n›n bir s›n›r› var. Bir ölçünün ötesi-
ne gitmek güç. Özellikle Türkiye’nin ge-
çen flubat ay›ndaki kara operasyonu, Ku-
zey Irak’ta PKK’n›n imaj›n› parlatm›fl. ‘Si-
zin topraklar›n›z› biz koruduk, sizin için
de biz çarp›flt›k’ propagandas› halk ara-
s›nda tutmufl. Bir gözlemci flöyle dedi:
Türkiye’nin askeri operasyonu, PKK’n›n
bölgede yeniden küllerinden do¤mas›na
yol açt›.” (Milliyet, 8 May›s 2009)

Büyükan›t da öncelleri gibi ancak
emekli olunca bu gerçe¤i itiraf ediyor.
Görevdeyken onca ya¤›p gürlemesinin
ard›ndan flimdi “TSK’n›n tümünü de Kan-
dil’e sevk etseniz sonuç alamazs›n›z” di-
yor.

Bu ayn› zamanda, halkla bütünleflmifl
hakl› bir davan›n yenilmezli¤inin de ka-
bulü oluyor. Sadece Büyükan›t de¤il, ki-
mi köfle yazarlar› da bu gerçe¤i teslim
etmek zorunda kal›yorlar. Bunlar›n içinde
Ege Cansen, çok net ifadelerle, oldukça
çarp›c› biçimde anlat›yor durumu. 

“PKK maalesef hem siyasi, hem de
yenilmezli¤i kabul ettirerek bir bak›ma
askeri cephede de TC’yi yenmifltir… TC
azmini kaybetmifltir. Esasen bar›fl anlafl-
malar› hep böyle zamanlarda yap›l›r. ‹ki
taraf›n da davas›n› sürdürme ümidi de-
vam ediyorsa, bar›fl olmaz. Taraflardan
biri davas›ndan vazgeçmiflse vakit ta-
mamd›r. Türkiye, yorgundur. Suçluluk
kompleksi içine itilmifltir. ‘Ne olacaksa ol-
sun yeter ki terör bitsin’ deme noktas›na
gelmifltir. Zaten terörün amac› da karfl›
taraf› bu noktaya getirmektir. Hiçbir terör
örgütü, terör olsun diye terör eylemi yap-
maz. Amaç her zaman siyasidir. Bu flart-
lar alt›nda ‘ümit veren’ müzakerenin gün-
demini örgüt belirleyecektir.” (20 May›s
2009 Ege Cansen, Hürriyet)

TC’nin hem siyasi, hem askeri olarak
yenildi¤ini teslim etmenin yan› s›ra, “te-

rör” diye adland›rd›klar›, devrimci flidde-
tin meflrulu¤u ve elde etti¤i sonuçlar›n iti-
raf› bak›m›ndan da önemlidir bu tespitler.
“Silahl› mücadele ile bir yere var›lamaz”
nakarat›n›n iflas›d›r. Köfle yazarlar› bile
art›k bu durumu ortaya koymak zorunda
hissetmektedirler kendilerini. Onlardan
biri de Hasan Pulur’dur. 

Hasan Pulur, Milliyet’teki köflesinde,
önce Ege Cansen’den yukar›da aktard›-
¤›m›z al›nt›ya genifl biçimde yer vermifl
ve yaz›s›n› flöyle noktalam›flt›r:

“Hala ‘terörle bir yere var›lmaz’ safsa-
tas›nda ›srarl› m›s›n›z? Terörle bir yere
var›l›r, var›lan yer gizli kapal› da de¤ildir.
Bundan sonra da aç›k ve seçik olacakt›r.
Diyeceksiniz ki ‘biz laik cumhuriyetçiler
bunlar› hazmedemeyiz.’ Ederiz, ederiz.
Mademki demokrasi var, madem milletin
demokratik meclisi var, milletin temsilci-
lerinin hazmetti¤ini kim hazzedemez ki!
Siz siz olun midenizi sa¤lam tutun!” (Ha-
san Pulur, 22 May›s 2009 Milliyet)

Ege Cansen de, Hasan Pulur da,
Kürt sorununda “çözüm” furyas›ndan ra-
hats›z olanlar›n sözcüsüdür. Onlar, Kürt-
lere hak k›r›nt›lar›n› bile çok gören, bunu
bölünmenin ilk aflamas› sayan kesimlerin
haleti ruhiyetisini yans›tmaktad›rlar. Buna
karfl›n, bu kat› flovenler bile, gelinen nok-
tada baz› gerçekleri itiraf etmek ve bun-
lar› “hazmetmek”le karfl› karfl›ya kalm›fl-
t›r. 

Hasan Cemal de Kandil’de Murat
Karayalç›n’la yapt›¤› röportajda, PKK’nin
geriledi¤i noktadan ald›¤› cesaretle, ko-
nuyu “silahl› mücadeleye” getirip soruyor:
“PKK 1984’te Eruh ve fiemdinli bask›nla-
r›yla silahl› mücadele bafllatmam›fl olsay-
d›, bu kadar kan ve gözyafl› akmam›fl ol-
sayd›, Kürt siyasal hareketi bar›flç› yön-
temlerle bugün çok daha güçlü olmaz
m›yd›?” Ne var ki bekledi¤i yan›t› alam›-
yor. Karay›lan; “Hay›r olmazd›” diyor.
“Unutmay›n bir zamanlar evde bile Kürt-
çe konuflmak yasakt›. ‹nsanlar kendi
evinde bile Kürtçe konuflmaya korkard›.
Silahl› isyan büyük y›k›nt›lara, üzüntülere
yol açt› ama bu süreçtir, Kürt gerçe¤ini
Türkiye’de sahneye ç›karan...” 

Bu cevap üzerine Hasan Cemal’in ne
bir yorumu, ne de karfl› sorusu oluyor.
Ona da bu yal›n gerçe¤in karfl›s›nda
susmak kal›yor. Ve hemen di¤er sorula-
r›na geçiyor…

Generallerinden, köfle yazarlar›na,
flimdi bu gerçe¤i itiraf etme ve “hazmet-
me” zaman›d›r. “Silahl› mücadele ile bir
fley elde edilemez” nakarat›yla art›k ço-
cuklar› bile kand›ramazlar. Kürt sorunu-
nun “çözümü” konusunda ortaya at›lan
onca sis bombas› aras›nda, belki de tek
kayda geçen nokta, bu gerçe¤in bu ka-
dar net biçimde ortaya konulmas› olmufl-
tur.

‹tiraflar..‹tiraflar... 
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Mardin’in Maz›da¤› ilçesine ba¤l› Bilge köyün-
de bir niflan törenine düzenlenen silahl› bask›n›n
yank›lar› halen sürüyor. May›s ay› bafl›nda, bir ko-
rucu köyü olan Bilge Köyü’ne, yine korucu olan bir
grup taraf›ndan el bombalar› ve uzun namlulu si-
lahlarla atefl aç›lm›fl, 6’s› çocuk 16’s› kad›n toplam
44 kifli ölmüfltü.  

Burjuva bas›n, olay› önce “Terörist bask›n›”
olara verdi, sonra “Töre katliam›” a¤›rl›k kazand›.
‹kisini bir arada kullan›p “Törerist” manfleti atanlar
da vard›. Baflta baflbakan Erdo¤an olmak üzere
devletin üst düzey yetkilileri de, olay› “töre” ya da
“cehalet” fleklinde aç›klad›lar. 

Oysa gerçekler çok farkl›yd›. Her zamanki gibi
“töre”, “cehalet” yak›flt›rmalar›yla üstü kapat›lacak
gibi de de¤ildi. Bölgede bir suç makinesi haline gel-
mifl olan korucular›n, -ço¤u kez devletin resmi ku-
rumlar›n›n da bilgisi ve onay›yla- gerçeklefltirdikleri
katliamlardan biriydi.  

Provokasyon bu kez tutmad›
Korucular›n gerçeklefltirdi¤i bu katliam, daha

önce yapt›klar› gibi yine PKK’nin üzerine at›la-
cakt›. Hesaplar› buydu. Fakat bu hesap, erken bo-
zuldu. Çünkü katliamdan sa¤ kurtulanlar vard› ve
kimlerin atefl açt›¤›n› görmüfllerdi. Katliamc›lar›n en
büyük hatalar›, görgü tan›¤› b›rakmalar› olmufltu.
Yakaland›ktan sonra bu gerçe¤i bizzat kendileri iti-
raf ettiler.   

Katliamdan devletin kolluk güçlerinin de ön-
ceden haberdar oldu¤u, olay›n PKK üzerine at›l-
mas› konusunda anlaflt›klar› belli oldu. Jandar-
ma Karakolu’nun, köye 15 dakikal›k mesafede ol-
mas›na ve katliam yafland›¤› s›rada komflu köyler-
deki korucular taraf›ndan haber verilmesine ra¤-
men, jandarmalar›n olay yerine gelmesi iki saati
bulmufltu. Bu durum, katliamdan sonra köye giden
TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu taraf›ndan da tes-
pit edildi. Böylece jandarma-korucu ortakl›¤› ile ha-
z›rlanan provokasyon, daha bafltan aç›¤a ç›kar›lm›fl
oldu.

Katliam›n tam da PKK’nin 1 Haziran’a kadar ey-
lemsizlik karar› ald›¤›n› aç›klad›¤› bir döneme gel-
mesi, dikkat çekiciydi. Daha önceki ateflkeslerde
yafland›¤› gibi, bir provokasyonla karfl› karfl›ya kal›-
nacakt›. Ve ard›ndan baflta Kürt halk› olmak üze-
re tüm emekçiler üzerindeki bask› ve fliddetin
dozu iyice artt›r›lacakt›.

fiovenizmin yeni demagojisi: Töre
Katliam›n PKK ile ilgisi olmad›¤› aç›¤a ç›k›nca,

geriye bir tek suçlu kal›yordu: Töre! Kürt bölgesinde
ifllenen her cinayeti, her adli suçu, nas›l “töre”, “ce-
halet” olarak niteliyorlarsa, bu katliama da “töre” di-
yerek ver yans›n ettiler. Böyle göstermek ifllerine
geliyordu çünkü. Bununla haz›rlanan provokasyo-
nun, y›llard›r süren koruculuk sisteminin yaratt›¤›
sonuçlar›n üstü örtülmüfl olacakt›.  

Son y›llarda artarak kullan›lan “töre”, gerçek-
te Kürt halk›n› afla¤›laman›n yeni ad›yd›. Sanki
töre, sadece Kürt halk›na özgüymüfl, di¤er halklar-

da hiç yaflanm›yormufl gibi davran›l›yordu. fioven-
milliyetçi yaklafl›m›n ve Ortado¤u halklar›na Bat›l›
emperyalistlerin bak›fl› olan oryantalizmin bir yans›-
mas›yd› bu. 

Bilge köyü’nde yaflanan katliam›n ard›ndan bu
bak›fl› daha ileri tafl›d›lar. Baz› köfle yazarlar›, kat-
liam› tüm Kürt ulusuna mal ederek “barbar Kürtler”
diyebildi. Katliam›n korucular taraf›ndan yap›ld›¤› ve
iflin içinde rant kavgas› oldu¤una dair birçok emare
ortadayken, bu yalan ve demagojiye sar›lmaktan
geri durmad›lar. Korucu sistemini yaratan devletin
sorgulanmas› gerekirken, tüm Kürtler hedefe çak›ld›
ve bir kez daha flovenizm ayyuka ç›kt›.

Oysa katliam›n yap›ld›¤› ilk andan itibaren olaya
tan›k olanlar, alabal›k tesisleri yüzünden aileler ara-
s›nda husumet olufltu¤unu söylediler. Keza “hazine
mal›” olarak geçen 40 bin dönüm arazinin bölüflümü
konusunda da tart›flmalar ç›kt›¤› belirtildi. Daha
sonra ayn› köyde kaçak akaryak›t ticareti yap›ld›¤›,
bundan elde edilen rant›n paylafl›lamad›¤› ortaya
ç›kt›. 

Ama daha da önemlisi, ellerinde devletin verdi-
¤i silahlarla tüm halk üzerinde terör estiren bu
korucular›n, maddi ç›karlar› için katliam dahil,
her tür suçu rahatl›kla iflledikleriydi. 

Katliam›n ard›ndaki “koruculuk sistemi”
1986 y›l›nda Özal döneminde devreye sokulan

“koruculuk sistemi”, “Kürdü Kürde k›rd›rma” politika-
s›d›r. Birçok Latin Amerika ülkesinde görülen
gerilla hareketine karfl›, ayn› bölgenin insanla-
r›ndan paral› askerler (paramiliter güçler) yarata-
rak, hareketi bast›rma yönteminin Türkiye versi-
yonudur. ’84 y›l›nda Eruh-fiemdinli bask›n›yla bafl-
layan Kürt ulusal hareketini, yine Kürtleri kullanarak
yok etme düflüncesiyle uygulanmaya sokulmufltur.
Ve bugüne kadar korucular, binlerce gerillay› katlet-
ti¤i gibi, sivil halktan da çok kifliyi öldürmüfllerdir.
Sadece son iki y›l içinde sivillere karfl› gerçeklefltir-
dikleri sald›r›da 61 kifliyi öldürdükleri resmi kay›tlara
da geçmifl durumda. Tabii korucular›n iflledikleri bir-
çok suç, PKK’nin üzerine at›ld› ve kirli savafl› mefl-
rulaflt›rman›n arac› olarak kullan›ld›.

O yüzden devlet, “korucu sistemi”ne büyük bir
de¤er biçmektedir. Genelkurmay Baflkan› ‹lker Bafl-
bu¤, Bilge Köyü’ndeki katliamdan önce 14 Nisan’da
yapt›¤› konuflmada, bir kez daha koruculuk sistemi-
ni övmüfl ve bu sistemin baflar›s›ndan söz etmiflti.
Bugüne dek 1335 korucuyu “flehit” verdiklerini be-
lirtti¤i konuflmas›nda, korucular›n varl›¤›n›, Kürt so-

rununun etnik bir sorun olmad›¤›na delil olarak
göstermiflti. “Geçici ve gönüllü köy koruyucular›n›n
devletin yan›nda bu mücadelede yer almas›, soru-
nun bir etnik çat›flma olmad›¤›n›n ve bölücü terör
örgütünün bölge halk›n›n deste¤ini sa¤layamad›¤›-
n›n çok önemli bir göstergesi.” 

Böylece devletin köy korucular›na sadece
güvenlik yönüyle de¤il, ideolojik argüman ola-
rak da ihtiyaç duydu¤u anlafl›ld›. O yüzden ko-
ruculara “flehitlik” mertebesi verdikleri de… Tabii
Bilge Köyü’nde korucular taraf›ndan katledilen ko-
rucular “flehit” say›lacak m›yd›, bu katliam› gerçek-

lefltirenler “flehit aday›” m›yd›, o da ayr› bir trajiko-
mik durum olarak geçti.

Devlete bu kadar hizmetleri geçen koruculara
sadece silah de¤il, bir çok rant kap›s› da aç›ld›.
Köylerinden göçe zorlanan Kürtlerin topraklar›
ve mallar›, bu koruculara verildi. Katliam›n ger-
çekleflti¤i Bilge Köyü de bu köylerden biriydi. Köyü-
nü ‘89 y›l›nda terk edip Bursa’ya yerleflen Akyüz ai-
lesi, katliamdan sonra bas›na yapt›klar› aç›klamalar-
da, korucu olmay› reddettikleri için sürgün edildikle-
rini söylediler. fiimdi Bilge köyü’nde bulunan Çelebi
ailesinin, bu köye baflka bir yerden getirildi¤ini ve
kendi topraklar›na yerlefltiklerini belirttiler. Bu arazi-
lerin ve bal›k tesislerinin alt›n de¤erinde oldu¤unu,
korucular aras›nda bu yüzden sorun yaflanm›fl ola-
bilece¤ini de eklediler.  

Koruculuk sistemi la¤vedilmelidir
Bugün Türkiye’de 35 ilde toplam 70 bin korucu

oldu¤u söyleniyor. Devlet, bu koruculara y›lda 227
trilyon ödüyor. Korucular›n suç dosyas› ise olduk-
ça kabar›k. 23 y›lda cinayetten iflkenceye, kaç›rma-
dan gaspa, silah kaçakç›l›¤›ndan ›rza geçmeye, köy
yakmadan uyuflturucuya kadar pek çok suça bulafl-
t›klar› bildiriliyor. ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤›
bir raporda, her üç korucudan birinin suç iflledi-
¤i ortaya ç›kt›. Son 10 y›lda 23 bin korucunun iflle-
dikleri suçlar ve disiplinsizlikten dolay› ifllerine son
verildi¤i saptanm›fl durumda. Ancak flimdiye kadar
bu suçlardan dolay› ciddi bir ceza alan da olmam›fl. 

Bilge Köyü’ndeki katliam, koruculu¤a karfl› tepki-
leri de artt›rd›. Koruculu¤un la¤vedilmesi talebi, da-
ha genifl kesimler taraf›ndan güçlü bir flekilde ifade
edildi. Fakat gerek AKP hükümeti, gerekse genel-
kurmay, bildik “olay›n münferit oldu¤u, tüm korucu-
lar›n suçlanmamas› gerekti¤i” nakarat›n› tutturdular.
Öyle ki, katliamdan sonra baz› korucular›n ifli b›rak-
t›klar›n› aç›klamalar› üzerine, karakollara çekilip sor-
guland›lar. Koruculu¤a devam etmeleri için bask›ya
maruz kald›lar.

Katliam›, Kürt halk›n›n cehaletiyle, töre düflkün-
lü¤ü ile aç›klamalar› da, koruculuk sistemini koruma
ve yaflatma çabalar› da nafiledir. Mardin’deki insan-
l›k d›fl› olay›n gerçek sorumlular›, bu sistemi yara-
tanlar ve savunanlard›r. Tüm yalan ve demagojileri,
bu gerçe¤in üzerini kapatamad›. 

Bilge Köyü benzeri yeni olaylar›n bir daha ya-
flanmamas› için, koruculuk sistemi la¤vedilmeli, kirli
savafla son verilmelidir. 

Katliam›n ard›ndaki gerçekler…
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14 May›s'ta Bayramtepe iflçi ve emekçileri, y›-
k›m makinalar›n›n sesine uyand›lar. Sabah›n
6's›nda evlerini y›kmak için mahalleyi ablukaya
alan polislere ve y›k›m ekiplerine karfl› saatlerce
direnen halk, y›k›m› durdurdu. Sabah 6’da baflla-
yan y›k›m savafllar›, akflam 18’e kadar sürdü ve
y›k›m ekiplerinin mahalleden kovulmas›yla son
buldu. Barikatlar kurarak direnen halka gaz bom-
balar› ve silahlarla sald›ran polis, ilkö¤retim oku-
luna da gaz bombalar› atm›fl, yüzlerce çocu¤un
hastaneye kald›r›lmas›na neden olmufltu. Hatta
evlerin içine gaz bombas› at›lm›fl, 6 ayl›k bir bebek
ölümle yüz yüze gelmiflti. 

Kentsel dönüflüm sald›r›lar›n›n en yo¤un yaflan-
d›¤› semtlerden biri olan Bayramtepe, bundan önce
de birkaç kez bu sald›r›lar› püskürtmüfltü. ‹stanbul’un
en d›fl mahallelerinden biri olan Bayramtepe, kentsel
rant hesaplar›n›n odak noktalar›ndan birisi. Bu ne-
denle özellikle inflaat flirketlerinin ifltah›n› kabart›yor.
Olimpiyat stad›n›n hemen yan›nda olan, önünden
otoban geçen Bayrampete, lüks siteler kurmak için
elveriflli bir bölge. Zaten Bayramtepe’nin gecekondu-
lar›n› y›kmak için gelenlerin, hemen yak›ndaki lüks
villalara hiç dokunmamas› da bunun göstergesi. 

Rant›n büyüklü¤ü yüzünden devletin bu mahalle-
yi y›kmak, bu topraklara el koymak için kararl› oldu-
¤unu bilen halk da, kendi kararl›l›¤›n› gösteriyor. Ya-
flam hakk›n› savunmak için sonuna kadar direniyor.
Y›k›m öncesinde haz›rl›k toplant›lar› düzenleniyor, y›-
k›ma karfl› nas›l ve neden mücadele etmesi gerekti¤i
anlat›l›yor, mahalle halk› örgütleniyor. Y›k›m ekipleri
geldi¤inde bu kadar derli toplu karfl› konulmas› da bu
haz›rl›ktan kaynaklan›yor. Y›k›m ekiplerine ve polis-
lere karfl› sadece tafllarla direnen mahallenin, bu ka-
rarl›l›¤› ve örnek tutumu, y›k›m sald›r›s›yla karfl› kar-
fl›ya bulunan semtlere de örnek oluflturuyor.

Seçim rüflveti, y›kt›rmama sözü
Atatürk Olimpiyat stad›n›n yan› bafl›nda olan ma-

halle, 1990'l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren gelen yo-
¤un göçle kuruldu. Derme çatma barakalarda yafla-
yan ve büyük ço¤unlu¤unu Kürt halk›n›n oluflturdu¤u
semtte, yap›lar›n kaçak oldu¤u söylenmesine ra¤-
men her türlü hizmet veriliyor. Suyundan elektri¤ine,
temizlik vergisinden çöp vergisine her türlü fatura
halktan tahsil ediliyor. Mahallede ibadethanelerden
okula, hatta karakola kadar herfley mevcut. Hatta ti-
caret lisesi bile var. Ama belediye meclis karar›yla
kentsel dönüflüm (kentsel rant) kapsam›na al›n›yor
ve verilmemifl olan imarlar bahane edilerek y›k›lmak
isteniyor. 

Son seçimlerden önce Küçükçekmece Belediye-
sine ba¤l› olan mahalle, flimdi Baflakflehir'e ba¤lan-
m›fl durumda. Burada rüflvetle yapt›r›lan yollar ve
kald›r›mlar, rüflvetle oturulabilecek bir hale getirilme-
ye çal›fl›lan evler, k›saca binbir emekle kurulan tüm
mahalle yok edilmeye çal›fl›l›yor. Seçimlerden önce
oy kayg›s›yla y›k›mlar durdurulurken, baz› partiler,
evlerin y›k›lmayaca¤›na dair garantiler verdiler ve
halk› kand›rmaya çal›flt›lar. CHP ve SP, bu partiler-
den ikisi. Ancak seçimler bittikten sonra her fley unu-
tuldu. Buray› y›kmayaca¤›n› söyleyen partiler, kent-

sel dönüflüm projesini savunmaya geçtiler. Bu sözle-
rin oy kayg›s›ndan baflka bir anlam› olmad›¤› böyle-
ce ortaya ç›kt›.

Kentsel dönüflüm kapsam›nda ‹stanbul'da birçok
yer y›k›ld› ve y›k›lmakla karfl› karfl›ya. Devletin en
büyük silah› "sizi ev sahibi yapaca¤›z" oldu. Emekçi-
leri borçland›rarak beton y›¤›n› konutlara tafl›yorlar.
Ancak yoksul gecekondular›nda zorlukla geçinen
emekçilerin, hele ki kriz koflullar›nda konut borçlar›n›
ödeyemeyecekleri ortada. O zaman devlet, onlar› ye-
ni konutlar›ndan da atmakta tereddüt etmeyecek.
Daha önce bunun say›s›z ör-
ne¤i yafland›. Ka¤›thane’den,
Sulukule’den ç›kart›lan emek-
çiler, yeni konutlar›n›n borçla-
r›n› ödeyemez hale gelince,
büyük bölümü hacizlere u¤ra-
d› ve evlerinden at›ld›lar.

Gecekondu mahallelerin 
prototipi: Bayramtepe
Emekçi semtlerinin kurulufl

tarihi ve biçimi, y›k›mlar konu-
sunda devleti fazlas›yla tedir-
gin ediyor. Yo¤un göçlerin ya-
fland›¤› 1970'li y›llar›n sonun-
da, ‹stanbul'da ölümler paha-
s›na kurulan semtler, devrim-
cilerin önderli¤inde geliflen di-
renifller, düzeni de korkutuyor
elbette. Bayramtepe de bu-
günkü yap›s›yla o dönemleri
temsil ediyor. 

Bayramtepe halk›n›n ço-
¤unlu¤u, Kürtlerden olufluyor
ve a¤›rl›¤› Kürdistan'dan zorla
göç ettirilmifl ya da ekonomik
zorluklarla gelmifl insanlar.
Karadeniz'den gelen Lazlar
da mahallede önemli bir a¤›r-
l›¤a sahip. Gençlerin büyük
bir k›sm›, mahalle içindeki
konfeksiyonlarda ya da çevre
mahallelerdeki konfeksiyonlar-
da çal›fl›yor. Geneli her an ifl-
sizlikle karfl› karfl›ya. Fason
üretim yapan bu ufak atölye-
lerde ifl bulamayanlar, gittikle-
ri yerlerde a¤›r sömürü koflul-
lar›nda çal›flmak zorunda kal›-
yorlar. ‹flsizlik, en büyük so-
runlardan biri. Yukar›da da

belirtti¤imiz gibi halktan her türlü para tahsil edili-
yor. Para almaya gelince kanuni olan her fley ba-
r›nma hakk›na gelince kaça¤a düflüyor. 

Mahalle üzerinde estirilen yozlaflt›rma ve kir-
letme sald›r›s› da baflka bir boyut. Uyuflturucu ve
silah kaçakç›l›¤› gibi mafyaya özgü yöntemler,
gençlere kolay yoldan para kazanma yönüyle ca-
zip geliyor. Bayramtepe halk›n›n örgütlü güç ola-
rak durabilmesi, bunu geriletebilecek tek dayanak
noktas›. 

Alt›nflehir'deki birkaç mahalle, kentsel dönü-
flüm sald›r›s›yla karfl› karfl›ya. Hemen yan›bafl›nda
fiahintepesi de ayn› koflullarda yafl›yor ve her an y›-
k›m ekipleri onlar›n kap›lar›na da dayanabilir. 

Bayramtepe’nin yaflad›¤› örne¤i di¤er mahallele-
re de tafl›yabilmek gerekiyor. Çünkü partilerin seçim
öncesinde verdikleri sözler ne olursa olsun, gece-
kondu mahalleleri bir rant kap›s› olmaya ve y›k›m
sald›r›lar›yla karfl›laflmaya mahkumlar. Sistem bar›n-
ma sorununu çözemez. Bar›nma sorununu da halk›n
örgütlü gücü çözecektir. 

Bayramtepe'de y›k›m sald›r›s›

‘Baran Tursun Davas›'nda "cayd›r›c›" ceza

27 Kas›m 2007'de ‹z-
mir'de polisin dur ihtar›na
uymad›¤› gerekçesiyle vu-
rularak öldürülen Baran
Tursun davas›nda, katiller
yine sembolik cezalarla
kurtuldular. Baran Tur-
sun'u vurmak ve öldür-
mekten yarg›lanan 11 po-
listen sadece biri, 2 y›l 1
ay hapis cezas›na çarpt›r›-
l›rken, di¤erleri beraat ettirildi. 

Savunma avukatlar›, olay tarihinde ‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n yay›nlad›¤›
terör genelgesini bahane etti. Polisin o dönem hassas bir durumda oldu-
¤unu belirten avukatlar, olay›n Baran Tursun'un durmamas› sonucu
meydana geldi¤ini aç›klad›lar. Yarg›lanan polislerin suçsuz oldu¤unu,
Baran Tursun'un babas› Mehmet Tursun'un oluflturdu¤u bask›dan kay-
nakl› yarg›land›klar›n› belirttiler. 

Polis memurlar› hakk›nda aç›lan dava ise, adam öldürmekten de¤il,
delilleri karartmaktan oldu. Davan›n ilk aç›ld›¤› zamanda tutuklanan po-
lis, daha ilk mahkemede serbest b›rak›ld›. Tursun ailesi üzerinde polisin
bask›lar› da yo¤unlaflt›. Ancak mücadelelerini de¤iflik eylemlerle sürdü-
ren baba Mehmet Tursun, verilen cezan›n sembolik oldu¤unu söyledi. 

Mahkeme heyeti ise verdi¤i komik cezay›, cayd›r›c› olmas› için erte-
lemedi¤ini aç›klad›. Bilindi¤i gibi polise "dur" ihtar›na uymayan› vurma
talimat› verildikten sonra, 20'den fazla ölüm meydana gelmiflti. Sokak or-
tas›nda iflkence olaylar› daha da yayg›nlaflt› ve polisler iyice pervas›z-
laflt›. Baran Tursun, Ça¤dafl Gemik ve birçok isim, "dur" ihtar›na uyma-
d›¤› bahanesiyle öldürüldüler. 

Devlet, her zaman oldu¤u gibi katilleri ve iflkencecileri korumaya de-
vam ediyor, edecek. Verdikleri göstermelik cezalar ise, t›pk› polislerin
ifade etti¤i gibi, gerçekte kamuoyu bask›s›ndan kaynaklan›yor. Bu bask›
olmad›¤›nda, polislere de hiçbir ceza ç›km›yor, hatta terfi al›yorlar. 

Bugün için sembolik ve göstermelik cezalarla kurtuluyor olabilirler.
Hak etti¤i cezay› almalar›, iflçilerin ve emekçilerin örgütlü bir güç haline
gelmesiyle, hesap sorma bilincine eriflmesiyle olacakt›r. 
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KESK’lilere polis operasyonu

“Sokakta kurduk, sokakta kazanacağız”

Polisin, 28 May›s tarihinde düzenledi-
¤i operasyonda, hedefte KESK yönetici-
leri ve üyeleri vard›. ‹zmir merkezli ola-
rak bafllayan operasyonla, Ankara ve
‹stanbul da içinde olmak üzere, çeflitli il-
lerden 28 KESK üyesi ve yöneticisi gö-
zalt›na al›nd›. Operasyon kapsam›nda,
birçok KESK flubesine de polis bask›n›
gerçeklefltirildi, aramalar yap›ld›. 

Devlet, bask›nlar› “PKK operasyonu-
nun devam›” olarak aç›klad›. Oysa bu
bask›nlar, öncelikle kamu emekçilerinin
örgütlülü¤üne ve mücadelesine dönük
olarak yap›lm›flt›. Baflta ö¤retmenler ol-
mak üzere KESK üye ve yöneticileri gö-
zalt›na al›nd›, sendikalara polis bask›n-
lar› gerçeklefltirildi ve aramalar yap›ld›.
Böylece sadece gözalt›na al›nanlar de-
¤il, genel olarak KESK üyesi kamu
emekçileri üzerinde bir terör estirildi,
korku ve güvensizlik ortam› yarat›lmaya
çal›fl›ld›. 

KESK, ‘90’l› y›llar›n bafllar›nda, kamu
emekçilerinin sendikalaflma mücadele-
sinde do¤mufltu. Örgütlenme hakk› ol-
mayan kamu emekçileri, militan eylem-
ler, büyük direnifller, say›s›z sald›r› ve
gözalt›larla dolu bir mücadelenin sonu-
cunda bu hakk› elde etmifllerdi. KESK’in
oluflumundaki en büyük unsur, tafl›d›¤›
devrimci geleneklerdi. 

KESK’in kuruluflunu engelleyemeyen
devlet, onun karfl›s›na devletin “memur”
sendikalar›n› ç›kard›. Y›llar y›l› kamu ifl-
yerlerinde, KESK’in örgütlenme faaliyet-
leri sabote etmek, faflist Kamu-Sen’i
öne ç›kar›p etkisizlefltirmek için say›s›z
siyasi-pratik sald›r›lar gerçeklefltirdi. Bu
sald›r›larda kulland›¤› argümanlardan
biri de KESK’lilerin Kürt ve PKK’li oldu-
¤u demagojisiydi. KESK’in temel varl›k
nedeni olan, mücadelesinin s›n›fsal nite-
li¤ini unutturmak için, ›rkç›-floven bir
bombard›man gerçeklefltirdi. 

fiimdi bunu bir ad›m daha ileriye gö-
türüyor ve PKK’li olduklar› gerekçesiyle,
KESK’lileri gözalt›na al›yorlar. Böylece

kamu emekçile-
rini, sendikas›n-
dan koparmak,
korku ve güven-
sizlik duyarak
uzaklaflt›rmak
amac›n› güdü-
yorlar. 

Krizin etkile-
rinin giderek
daha fliddetli
hissedilmeye
bafllad›¤› günü-
müzde, kitlele-
rin tepkileri bü-

yüyor, eylemleri militanlafl›yor. 2009
Taksim 1 May›s› bunun en somut gös-
tergelerinden biri oldu. Taksim çevresin-
de, yüzlerce KESK üyesi, polisin sald›r›-
lar›na, gaz bombalar›na, estirdi¤i teröre
ra¤men, saatlerce direnifli sürdürdüler.
Krize karfl› gerçekleflen Ankara ve ‹s-
tanbul mitinglerine kitlesel kat›l›m› sa¤-
lad›lar.

Krizin faturas›n› ödememenin tek yo-
lu, burjuvazinin karfl›s›na örgütlü bir
güçle ç›kmakt›r. Özellikle devrimci gele-
neklere sahip olan sendikalara dönük
devlet sald›r›lar›na karfl›, topyekun bir
karfl› koyufl gerçeklefltirmek, sendikal
örgütlülü¤e sahip ç›kmak, bu koflullarda
çok daha yaflamsal bir hal alm›flt›r. 

KESK’li kamu emekçileri de bu bilinç-
le, yöneticilerine ve üyelerine dönük sal-
d›r›lara, ülkenin dört bir yan›nda yükselt-
tikleri eylemlerle sahip ç›kt›lar. Sald›r›-
n›n arkas›ndan KESK’in ald›¤› “acil ey-
lem karar›” do¤rultusunda, ‹stanbul, An-
kara, ‹zmir, Adana, Bursa, Diyarbak›r,
Bolu, Eskiflehir, Artvin, Samsun, Mersin,
Manisa, Antakya, Gaziantep’te eylemler
gerçeklefltirildi. 

Eylemlerde genel olarak “KESK’e do-
kunma” dövizleri tafl›n›rken, “Sokakta
kurduk, sokakta kazanaca¤›z” sloganlar›
öne ç›kt›. Yap›lan eylemlerde, polis bari-
katlar› karfl›s›nda da militan bir tutum
sergilendi. Ankara’da K›z›lay-Ziya Gö-
kalp Caddesinin iflgal edilerek 3 saat
boyunca oturma eylemi yap›lmas›, ‹s-
tanbul-‹stiklal Caddesinde 4 saatlik ey-
lem ve oturma eylemi yap›lmas›, Bur-
sa’da 1,5 saatlik eylemin arkas›ndan
polisin barikat› kald›rarak yürüyüfle izin
vermek zorunda kalmas›, öne ç›kan ey-
lemler oldu. 

KESK gerçekten de sokaklarda, mili-
tan bir mücadele hatt›yla kuruldu. Bu-
gün de kamu emekçilerinin sendikal
güçlerini korumalar›, kriz nedeniyle ar-
tan sald›r›lar› püskürtebilmeleri, yeniden
sokaklara ç›kmaktan geçiyor. 

Türk-‹fl ile hükümet aras›nda süren, 300 bin kamu iflçisini kapsa-
yan T‹S görüflmelerinde, anlaflmaya var›lamad›. Türk-‹fl Mali Sekreteri
Ergün Atalay taraf›ndan yap›lan aç›klamada, T‹S'lerin grev aflamas›na
geldi¤i belirtildi.

Hükümet taraf›ndan herhangi bir ücret talafuz edilmezken, Türk-ifl,
ücretlere yüzde 20 oran›nda zam istiyor. Fakat görüflmelerinin hangi
maddelerde t›kand›¤›na dair Türk-ifl taraf›ndan bir aç›klama yap›lmad›.
Bu durum, iflçilerin kayg›lar›n› ve tepkilerini artt›rd›. Yeni bir sat›flla
karfl›laflman›n korkusunu yafl›yorlar. Türk-ifl'in sessiz kalmas›n›, kapal›
kap›lar ard›nda T‹S'i satm›fl olduklar›na yoranlar art›yor. En hafifinden
esnek çal›flma biçimlerini kabul etmelerine ba¤l›yorlar. 

‹flçiler, Türk-‹fl'in bu tavr›na karfl› tepkilerini eylemlere dökmeye
bafllad›lar. Baflta Petrol-‹fl olmak üzere Türk-‹fl'e ba¤l› sendikalar, An-
kara'da kitlesel eylem yapt›lar. Petrol-‹fl, örgütlü¤ü bulundu¤u bütün
yerlerde iki kez, bir saatlik ifl durdurma eylemi gerçeklefltirdi. Yap›lan
eylemlerde, hükümetin T‹S'leri t›kama ve oyalama tavr›na oldu¤u ka-
dar, Türk-‹fl'in suskunlu¤unu da tepkiler dile getirildi, uyar›lar yap›ld›.
Ayr›ca Türk-ifl'in patronlarla barebar "pazara ç›k" kampanyas›na kat›l-
mad›klar›n› belirttiler, bunun iflçi ve emekçilerle alay etmek oldu¤unu
söylediler. 

Kamu T‹S'leri oldukça önemlidir. Hele günümüz kriz koflullar›nda,
önemi daha da artmaktad›r. Çünkü bu T‹S’ler, kamu emekçileri ve ka-
mu d›fl›nda çal›flanlar aç›s›ndan da bir emsal niteli¤i tafl›maktad›r. Ay-
r›ca kamu iflçilerinin üretimdeki konumlan›fl›ndan dolay›, s›n›f mücade-
lesindeki yeri de farkl›d›r. Dolay›s›yla T‹S'lerin imzalanma biçimi, mü-
cadelenin bundan sonraki seyrini belirlemek aç›s›ndan önemli olacak-
t›r. 

Kamu iflçilerinin eylemlere bafllam›fl olmas›, iyi bir geliflme olmakla
birlikte, flu haliyle oldukça yetersiz. Eylemler, Ankara ile s›n›rl› kalma-
mal›, bütün illere yay›lmal›d›r. Ayr›ca Petrol-‹fl'in bir saatlik ifl durdurma
eylemi, tam gün ifl durdurma eylemlerine do¤ru yükseltilmelidir. Sokak
eylemleri, meclise ve AKP binas›n›n önlerine tafl›nmal›, dayan›flma ey-
lemleri büyütülmelidir. 

KESK, bu eylemlerde daha aktif rol almal› ve kitlesel kat›lmal›d›r.
Çünkü kamu T‹S'leri, KESK üyelerini de yak›ndan ilgilendirmektedir.
A¤ustos ay›nda kamu emekçileri için de toplu görüflme maratonu bafl-
layacakt›r. Kamu T‹S'leri, onlar için emsal oluflturmaktad›r.

fiimdi eylemleri büyütmenin zaman›d›r. Soka¤›n dilinin hükmünü
göstermenin zaman›... 

Kamu T‹S'leri grev aflamas›nda 

fiimdi eylem zaman›

E-Kart'ta 4 iflçi daha at›ld›
16 Haziran'da direnifllerinin birinci y›l›n› geride b›rakacak olan

E-Kart iflçilerine, patronun sald›r›lar› sürüyor. Geçen y›l, Bas›n-ifl'te
örgütlendikleri için iflçileri iflten atan E Kart patronu, sendika isteme-
di¤ini her f›rsatta belirtiyor ve bunu hayata geçiriyor. 

Son olarak 28 May›s'ta Bas›n-ifl üyesi olan 4 iflçi daha iflten at›l-
d›. ‹flten at›lan iflçiler akflama kadar fabrikay› terk etmezken, bas›n
aç›klamas›yla bu durum protesto ettiler. Türk-ifl'e ba¤l› sendikalar›n
üye ve yöneticileri, çeflitli kitle örgütleri, bu eyleme destek verdiler.
Eylemde konuflmac›lar, patronlar›n kendi burjuva yasalar›n› bile hi-
çe sayarak örgütlenme özgürlü¤üne sald›rd›klar›n› aç›klad›. 

16 Haziran’da, direniflin y›ldönümünde, E Kart iflçileri ‹stanbul
Levent'teki Kanyon önünde bir eylem gerçeklefltirecekler. Saat
19'da bafllayacak eyleme, Türk-ifl’e ba¤l› flubeler ve yurtd›fl›ndan
sendikac›lar da kat›l›m sa¤layacaklar›n› aç›klad›lar. 
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Kapitalizmin içine girdi¤i ekonomik
krizle birlikte, iflçi ve emekçilerin eylem ve
direniflleri ço¤al›yor. Farkl› farkl› iflkolla-
r›nda yaflanan bu direnifllerde, bir y›l› ge-
ride b›rakanlar oldu. Baz›lar› ise, daha k›-
sa sürede sonland›. Hatta günübirlik bafl-
lay›p biten eylem ve direnifller oldu. Biten
direnifllerin baz›lar›nda hiç bir fley elde
edilmezken, kazan›mla sonuçlanan dire-
nifller de vard›. 

Uzun süren direnifllerin neredeyse hepsi,
a¤›r çal›flma koflullar›na, düflük ücretlere
karfl› sendikalarda örgütlenenlerdi. E-Kart,
Desa, Sinter, IBM iflçileri, sendikalaflt›klar› için
iflten at›ld›lar ve direnifllerine uzun zamand›r de-
vam ediyorlar. Ne var ki, direnifle ilk bafllad›¤›
günlerdeki canl›l›¤›n› yitirmifl, as›l olarak hukuki
sürece endekslenmifl durumdalar. Bu durum, di-
renifllere olan ilgiyi, destek ve dayan›flmay› da
olumsuz yönde etkiliyor. ‹çlerinde Emine Aslan
flahs›nda DESA direnifli, di¤erlerine göre daha
yo¤un bir ilgiyi, sempatiyi üzerinde topluyor. 

Sendikalaflt›klar›ndan dolay› iflten at›lan
Mersin liman iflçilerinin kararl›, militan eylemleri, ifl-
çilerin ço¤unun sendikal› olarak ifle geri dönmeleriy-
le sona erdi. Geride kalanlar›n ise, ifle al›nmalar›
için protokol imzaland›.

Daha k›sa sürede sonuçlanan direnifllerin ço-
¤u ise, içeride birikmifl maafl ve k›dem tazminat-
lar› verilmeden iflten at›lan, bunlar› almak için
direnifle geçen iflçilerden olufluyor. Yak›n za-
manda sonuçlanan MEHA direnifli, verilmeyen k›-
dem tazminatlar›n ve maafllar›n büyük bir k›sm› al›-
narak sonland›. Daha önce de k›dem ve maafllar›
için eyleme geçen UNO Çuval iflçileri, paralar›n›n
bir k›sm›n› alarak direnifllerini sonland›rm›fllard›.
Gürsafl iflçileri ise, maddi olarak hiçbir fley elde
edemeden direnifllerini bitirdiler. 

Elbette her direniflin s›n›f mücadelesine katt›¤›
olumluluklarla beraber, eksiklikleri de var. Olumlu-
luklar› ve eksiklikleriyle, bütün direnifllerden ç›kar›l-
mas› gereken dersler bulunuyor. Yeni direnifllerin
kazan›mla bitmesi, bu derslerle kuflanmaktan geçi-
yor. 

‹ç örgütlülük
Her fleyin bafl› da sonu da örgütlülüktür. E¤er

bir yerde iç örgütlük sa¤lam örülmemiflse ya da ey-
lem içerisinde bunu gidermek için gerekli ad›mlar
at›lmam›flsa, baflar› flans› yoktur. Tersten ifade
edersek; iç örgütlülük ne denli sa¤lam örülmüfl-
se, baflar› flans› o kadar yüksektir. 

‹ç örgütlülü¤ün sa¤laml›¤›n› getiren de öncünün
kendisidir. Sendikal bürokrasiye b›rak›lan önderlikle-
rin ak›beti ortadad›r. Dolay›s›yla direnifllerin s›n›f
rotas›nda ilerlemesi ve kazan›mla sonuçlanma-
s›nda, devrimci bir önderli¤in rolü belirleyicidir.
Böyle bir önderli¤in olmad›¤› direnifllerin de kaza-
n›mla sonuçlanmas› mümkündür, fakat bu kazan›m,
daha çok ekonomik temelde olur. Öncülerin kararl›-

l›¤›, hedefteki ›srar› ve siyasi öngörüsü, tayin edici
önemdedir. 

"‹ç örgütlülü¤ü sa¤lam öremedik" diyor Gürsafl
iflçisi. Bu, sadece Gürsafl direniflinde de¤il, daha
önce biten ve süren direnifllerde de ortaya ç›kan bir
gerçektir. Tabi ki bu, her direnifle farkl› bir flekilde
yans›maktad›r. Sendikac›lar, kendi inisiyatiflerine al-
d›klar› direnifllerde, bir komite oluflturmak yerine,
kendilerine memurvari uyan iflçilerle yürümeyi tercih
ediyorlar. Daha önce oluflan iflyeri komiteleri varsa,
onu da ifllevsizlefltiriyorlar. ‹flçiler, kendisini bu dire-
niflin sorumlusu, sahibi, öncüsü olarak görmeyen,
sendikalar›n a¤z›na bakan bir konuma itiliyor. “Her
fleyi sendika baflkan› yap›yor”, “Baflkan ne derse
onu yap›yoruz”, "sendikam›z gerekli merciilere bafl-
vuru yapt›" diyorlar. 

Hal böyle olunca, b›rakal›m tabanda iç örgütlülü-
¤ü sa¤lamlaflt›rmay›, komitenin, yani öncünün sa¤-
laml›¤›ndan bile bahsedilemez oluyor. Devrimcilerin
örgütledi¤i direnifllerde de sendikac›lar, ya devrimci-
lerin aya¤›n› kayd›rmaya çal›fl›yor, ya da direnifli
kendi bafl›na b›rak›yor. "Direnifle bafllad›¤›m›z gün-
lerde, patronlarla de¤il, daha çok sendikayla kavga
etmek zorunda kald›k. Kendimizi kabul ettirmek gibi
bir derdimiz oldu sendikaya" diyor Gürflas iflçisi.
"Sendika bizimle ilgilenmedi, bizi yaln›z b›rakt›" di-
yor baflkas›. Gürsafl, Sinter'in hemen yüz metre ya-
k›n›nda. Sinter’le yak›ndan ilgilenen sendika, Gür-
safl’› umursam›yor. 

Sendikalarla iliflkiler sözkonusu oldu¤unda, iki
büyük handikap ortaya ç›k›yor. Bir taraftan sendi-
kalar bugün büyük oranda gerici ve reformist
yöneticilerin elinde. Bu durumlar›ndan dolay› di-
reniflleri geriye çeken bir rol oynuyorlar. Bu yön-
lerini elefltirmek gerekiyor. Di¤er taraftan, sendika-
lara dönük elefltiriler, patronlar taraf›ndan kötüye
kullan›labiliyor. Sendikal örgütlülü¤ü sabote etmek

için iflçilere “sendika sizi sömürüyor, yöne-
ticileri sefahat içinde yafl›yor” diyebiliyor.
Burada sendikalar›n s›n›f›n temel örgüt-
lenme araçlar›ndan biri oldu¤unu unut-
madan hareket etmek gerekiyor. Bu ne-
denle en baflta sendikac›larla sendikalar›n
ayr›m›n› yapabilmeliyiz. ‹flçileri sendikal ör-
gütlenmeden uzaklaflt›rmadan, sendikac›-
lar üzerinde bir bas›nç oluflturmak ve daha

ifllevli hale getirmek amac›yla elefltirmek en
do¤ru yöntemdir. Zaten taban örgütülü¤ü
devrimci bir temelde güçlendi¤i oranda,
sendikalar da hem direnifli hem de kendile-
rine dönük elefltirileri dikkate almak zorun-
da kalmaktad›rlar. Direniflin büyüklü¤ü, yarat-
t›¤› yank›lar, sendikac›lar› ilgilenmek zorunda
b›rak›r. 

Tabi ki, oturmufl bir iç örgütlülük üzerinden
direnifle geçmenin getirileri daha fazla olur.
Ama her zaman bunu yapmak mümkün olma-
yabilir. Hele ki kriz koflullar›nda, her gün yüzler-
ce iflçinin iflten at›ld›¤›, sabah ifle gitti¤inde ifl-
yerinin kapal›, makinalar›n da kaç›r›lm›fl oldu-

¤unu gördü¤ü günümüzde, direnifle bafllamak için
iç örgütlülü¤ün oluflmas› beklenemez. Direnifl içeri-
sinde de iç örgütlülü¤ü oluflturmak, sa¤lamlaflt›rmak
olas›d›r. Nitekim MEHA iflçilerinin durumu böyledir.
Aniden iflten at›lma ile karfl› karfl›ya kalan MEHA ifl-
çileri, direnifle geçtiler, iç örgütlülü¤ünü de direnifl
içerisinde pekifltirdiler. MEHA iflçilerinin, en baflta
da öncülerinin kararl› duruflu, hedefe ulaflmada ta-
fl›d›klar› inanç, direniflteki da¤›lman›n önünü ald›,
kazanmay› getirdi. Keza Mersin Liman› direniflinde
de, direniflteki iflçilerle içerde çal›flanlar›n birbirleri-
ne ba¤l› olmas›, geri de olsa bir iç örgütlülü¤e sahip
olmalar›, as›l olarak da kararl› ve militan durufllar›,
direniflin kazan›mla sonuçlanmas›n› getirdi.

Militan mücadele hatt›
Mücadele giderek fliddetleniyor. Mücadele bi-

çimleri de militan olmak zorunda. Mesela Avrupa'da
özellikle Fransa'da iflçiler, patronlar›, müdürleri re-
hin alma eylemleri yapt›lar, haklar›n› da elde ettiler.
Türkiye'de de bir iki yerde yap›ld› fakat arkas› gel-
medi. Oysa kriz döneminde en etkili ve isabetli ey-
lem biçimi oldu. Yine iflgal de yapt›r›m gücü yüksek
bir eylem biçimidir. Yer yer devreye sokulsa da,
sendikac›lar›n araya girmesiyle sonland›r›ld›. 

Ülkemizde kriz sonras› en yayg›n mücadele biçi-
mi, fabrika önü direnifller ve bas›n aç›klamalar› ol-
du. Fabrika önü direnifller, mücadelenin ayr›lmaz
parçalar›d›r. Üretim yeri direnifl yeri olmal›d›r ay-
n› zamanda. Ama direniflin uzun sürmesi ve bu sü-
recin pasif eylemlerle geçirilmesi, direniflte çözülme
ve k›r›lmalar yaratmaktad›r. "Ekonomik k›skaçtan
dolay› direnifli sürdüremedik" diyor Gürsafl iflçisi.
"Geçim s›k›nt›s›ndan dolay› direniflte azalma oldu"
diyor Sinter iflçileri. 

Direniflin uzunlu¤u, ekonomik s›k›nt›y› artt›r›r.
Bekleme, çözülmeyi ve k›r›lmay› getirir. O zaman

MEHA, Gürsafl, Mersin Liman›… 
D‹REN‹fi DERSLER‹N‹ KUfiANALIM!

Direnifllerin ö¤retti¤i dersleri iyi özümsemek gerekir.
Bunlar›n bafl›nda, iç örgütlülü¤ün sa¤lam örülmesi, pat-

ronlar› ve devleti rahats›z eden militan mücadele hatt›, ifl-
gal ve üretimi durdurma biçimlerinin hayata geçirilmesi,

dayan›flma örneklerinin artt›r›lmas› gelmektedir. 
Direnifl pratiklerinin gösterdi¤i olumluluklar›n ve eksiklik-
lerin derslerini kuflanarak kavgay› daha ileri tafl›mal›y›z! 



9Haziran 2009
Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

süreci k›saltman›n yol ve yöntemleri devreye
sokulmal›d›r. Kap› önünde direnifl sürer-
ken, içeride üretim devam ediyorsa, bu
patronu rahats›z etmez. Sürecin uzamas›,
onlar›n ifline de gelir. "Eve ekmek alamayan,
kiras›n› veremeyen iflçi, direnifli ne kadar sür-
dürür" düflüncesiyle hareket eder. ‹flçilerin en
güçlü silah›, üretimi durdurmakt›r. Bu baflar›-
lamazsa, kazan›m elde etmek çok daha zor-
lafl›r. Gürsafl, Sinter ve daha birçok kap› önü
direnifllerinde, içeride üretim devam etmifltir.
Ayr›ca patronlar, kendi bünyesinde tafleron
flirketler kurarak baflka yerlerde bu tafleron
flirketler üzerinden sistemini kurup üretimi
sürdürmektedirler. Veya MEHA'da oldu¤u gi-
bi hile hurdayla iflas gösterip makinalar› bafl-
kalar›na (bu baflkalar› da genelde akrabalar›
olur) haciz ettirmek, makinalar› kaç›rarak üre-
time baflka yerde devam etmek gibi yöntem-
lere baflvurmaktad›rlar. 

‹çeride üretimi durdurmak, makinalar›n
kaç›r›lmas›n› engellemek yeni iflçi al›m›na
izin vermemek... Yap›lmas› gereken bun-
lard›r. Mersin liman iflçilerine kazand›ran da
grev k›r›c›lar›n› fabrikaya sokmamak için ölü-
müne direnmeleri olmufltur. Yine MEHA iflçi-
lerinin her mitinge, etkinli¤e ve di¤er direnifl-
teki iflçilerle dayan›flma ziyaretlerine gitmele-
ri, direnifllerini her yere tafl›malar› iyi bir ör-
nektir. Hatta patronun mahallesine, namaz
k›ld›¤› camiye bile giderek direnifllerini anlat-
malar› önemlidir. Ama daha belirleyici olan,
eylemlerini fason firmadan ç›kar›p ana firma-
ya, bir emperyalist tekel olan LC Waikiki ma-
¤azalar›na tafl›m›fl olmalar›d›r. 

Üretimi durdurmak kadar, sat›fl› engelle-
mek de, patronlar› rahats›z eder. '90'lar›n
bafllar›nda Paflabahçe iflçilerinin prati¤e sok-
tuklar› bu biçim, baflar›yla ç›k›lan eylem bi-
çimlerinden biri olmufltur. DESA direnifline
destek için kad›n platformunun Emine As-
lan'la beraber her Cumartesi DESA ma¤aza-
s›n›n önünde teflhir eylemi yapmas› da bu
benzer bir biçimdir. Fakat ma¤aza önü eyle-
mi tek bafl›na yeterli de¤ildir, eylem ma¤aza
içerisine de tafl›nmal›d›r. Üretimi ve sat›fl› en-
gelleyen, patronlara sürekli rahats›zl›k veren
mücadele biçimleri, kazanmay› getirmektedir. 

Yaflayarak ö¤renmek
Hiçbir e¤itim, direnifl kadar ö¤retici ola-

maz. Direnifl yeri, en iyi okuldur. 
Direniflten önce iflten eve giden, ev iflle-

rinden baflka hiçbir fleyle ilgili olmayan ME-
HA’l› kad›n iflçiler, direniflle birlikte bir farkl›-
laflma yaflad›lar. Kendilerine güvenleri artt›.

‹fl ve evden baflka, kavgay›, fedakarl›¤›,
paylaflmay› ö¤rendiler. Devreye soktukla-
r› biçimlerle, direnifllerini patronun mahal-
lesine, ana firman›n ma¤azas›n›n içerisi-
ne kadar tafl›d›lar. Önce utan›p s›k›larak
anlatt›lar direnifllerini. Bu kavgada yaln›z
olmad›klar›n› gördüler. Büyük bir ailenin,
bir s›n›f›n parças› olduklar›n› anlad›lar.
Direnifllerinin hakl›l›¤›na ve meflrulu¤una
inançlar› pekiflti. 

MEHA iflçileri (kriz koflullar›n› da he-
saba katarsak) birikmifl paralar›n hepsini
alamasalar da, hem maddi olarak somut

kazan›m elde ettiler, hem de kapal› kabukla-
r›n› k›rarak bilinçlerinde bir farkl›laflma yarat-
t›lar. Di¤er yandan Gürsafl iflçileri somut bir
fley kazanamad›lar ama ço¤unun bilinçlerin-
de s›çrama oldu, s›n›f bilinci edindiler. Bunu
bir Gürsafl iflçisi flöyle ifade ediyor: "Direnifl
bizim için çok e¤itici oldu. Milliyetçi düflünce-
de bir arkadafl›m›z, direnifl içerisinde dönü-
flüm yaflad›, flimdi devrimci düflüncelere sa-
hip. Baflka bir fabrikada ifle girsem de oray›
örgütlemek için girerim."

Militan eylemleriyle grev k›r›c›lar›n› fabri-
kaya sokmayan Mersin liman iflçileri, patro-
nun gözünü korkutmay› baflard›lar. ‹flçilerin
ço¤unun sendikal› olarak ifle girmesi, kendi
içerisinde önemli bir kazan›m. Ama iflçilerin
hepsinin ifle geri al›nmamas› da ciddi bir ek-
siklik. ‹mzalanan protokolün pek fazla hükmü
olmaz. Patron bu protokole uymaz, günü gel-
di¤inde uzatmaya çal›fl›r. O yüzden ifli proto-
kole b›rakmadan, fiilen çözmek gerekir. 

Ambarl› liman iflçilerinin geçen seneki di-
renifli haf›zalardad›r. Sendikal faaliyetten do-
lay› iflten atmalara karfl› topyekün iflb›rakma
eylemi yapt›lar. Kap› önünde sürdürdükleri di-
renifllerini, sendikan›n yönlendirmesiyle çal›fl-
t›klar› alana kilometrelerce uzakta bulunan
sendika flubesine tafl›d›lar. ‹lk k›r›lmay› bura-
da yaflad›lar. Sonra yine sendikan›n yönlen-
dirmesiyle iflçilerin yar›s› iflbafl› yapt›. Direnifl,
böylece sessiz-sedas›z sönülmendi. 

Mersin liman iflçileri, tam da patronu kö-
fleye s›k›flt›rm›flken, ›srarl› ve kararl› bir du-
ruflla bütün iflçilerin ifle geri dönmelerini sa¤-
layabilirlerdi. Bu eksikli¤ine ra¤men, iflçilerin
ço¤unun sendikal› olarak ifle geri dönmeleri,
hem kendilerinin hem de s›n›f›n bir kazan›m›
olmufltur. 

* * *
Direnifllerin ö¤retti¤i dersleri iyi özümse-

mek gerekir. Bunlar›n bafl›nda, iç örgütlülü-
¤ün sa¤lam örülmesi, patronlar› ve devleti ra-
hats›z eden militan mücadele hatt›, iflgal ve
üretimi durdurma biçimlerinin hayata geçiril-
mesi, dayan›flma örneklerinin artt›r›lmas› gel-
mektedir. 

Direnifl pratiklerinin gösterdi¤i olumluluk-
lar›n ve eksikliklerin derslerini kuflanarak kav-
gay› daha ileri tafl›mal›y›z! ‘S›n›fa karfl› s›n›f’
perspektifi ile direniflleri büyütmeli, iflçi ve
emekçilerin s›n›f bilincini gelifltirmeliyiz! Her
direnifl yerini bir okula dönüfltürmeli, mili-
tan eylem biçimleriyle patronlar› köfleye
s›k›flt›rmay› baflarmal›y›z! 

Krizin faturas›n› burjuvaziye ödetmek
ancak bu flekilde mümkün olacakt›r. 

ATV-Sabah iflçileri, 23 May›s'ta yapt›klar› eylemle
grevlerinin 100. gününü geride b›rakt›lar. 

Saat 15'te ATV önünde 100 dakikal›k bir oturma eyle-
mi yap›ld›. Oturma eylemine kat›lan 300 kifli, s›k s›k
"Yüzsüzlere yüz", "‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek",
"Genel grev genel direnifl", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya
hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlar›n› att›. Türkiye Ga-
zeteciler Sendikas› TGS'nin yan› s›ra Hava-‹fl, Tes-‹fl,
Tek G›da-‹fl, Deri-‹fl temsilcileri de eyleme kat›ld›. Hala
direniflte olan Sinter ve Entes iflçileri de eyleme destek
verdiler. Okuldan uzaklaflt›rma ald›klar› için üniversite
önünde direnifllerini sürdüren Y›ld›z Teknik Üniversitesi
ö¤rencileri, eyleme önlükleriyle kat›ld›lar. 

Eylemde ilk konuflmay› TGS Genel Baflkan› yapt›.
Tüm bask›lara ve tehditlere ra¤men grevin yüzüncü gü-
nünü geride b›rakt›¤›na de¤indi¤i konuflmas›nda, 10
grevcinin 29 y›l sonra bas›n alan›nda bir ilki gerçeklefltir-
di¤ini ve bu grevin, sadece ATV-Sabah için de¤il, di¤er
medya kurulufllar› için de önemli oldu¤unu vurgulad›. 

Hava-‹fl Genel Baflkan› Atilay Ayçin ise, konuflmas›na
10 grevci iflçinin kararl›l›¤›n› selamlayarak bafllad›. Baflta
Türk-‹fl olmak üzere konfederasyonlara seslenen ve
elefltiren Ayçin, "Sendikalar›n ifli patronlar› kurtarma
program› haz›rlamak m›d›r, grev ve direniflleri örgütle-
mek midir" diye sordu. Türk-‹fl yöneticilerinden Faruk Bü-
yükkucak da utangaçca Türk-‹fl'i savunmaya giriflti. 

Konuflmalar›n ard›ndan Grup Bandista söyledi¤i
marfllarla programa coflku katt›. Saat 17'de biten oturma
eyleminin ard›ndan tek s›ra oluflturan grevci iflçiler ve
destekçiler, Taksim'e kadar yürüdüler. Yürüyüfl koluna
çevreden ilgi yo¤un oldu. S›k s›k "Genel grev genel dire-
nifl", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiçbiri-
miz", "ATV izleme, Grevi destekle", "Greve destek Sa-
bah'a boykot", "Yaflas›n iflçilerin birli¤i", "‹flçilerin birli¤i
sermayeyi yenecek" sloganlar› at›ld›. Yürüyüfl boyunca
ATV-Sabah grevcilerinin haz›rlad›¤› 100. gün bafll›kl›
grev gazetesi da¤›t›ld›. 

18.30'da Taksim meydan›na varan kitleyi, burada Ba-
tis üyeleri sloganlar›yla karfl›lad›lar. ‹flten at›ld›klar› için
direnifl yapan Kerim Tekstil, Key Tekstil iflçilerinin de
aralar›nda bulundu¤u grup, "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›",
"‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek" sloganlar›n› att›. Kor-
tejlerin oluflturulmas›n›n ard›ndan Galatasaray Lisesi'ne
yürüyen eylemcilere, alk›fllarla destek verildi. 

2000 kiflinin kat›ld›¤› eylem, Galatasaray Lisesi'nin
önünde yap›lan bas›n aç›klamas› ve Grup Bandista'n›n
müzik dinletisiyle sona erdi.  
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‹zmir Karfl›yaka Belediyesi bünyesinde faaliyet
yürüten Kent A.fi.'de çal›flan D‹SK Genel-ifl üyesi
271 iflçi 30 Nisan'da iflten ç›kar›ld›lar. Temizlik iha-
lesinin Altafl adl› firmaya verildi¤ini aç›klayan Karfl›-
yaka Belediyesi, Foça Belediyesi ve Tire Belediye-
si'nden hatta ‹stanbul'dan Kad›köy belediyesinden
çöp kamyonlar› getirerek çöp toplamaya bafllad›. ‹fl-
ten at›lan iflçiler ise, Örnekköy'de kendilerinin çal›fl-
mas› gerekirken, ihaleyi verdikleri söylenen firman›n
iflbafl› yapt›¤›n› söylediler.

Karfl›yaka Belediyesi'nin bir baflka gerekçesi
ise, Örnekköy'ün ba¤l› oldu¤u Bayrakl› Belediye-
si'nin kendi iflçilerini almak istemeleri yalan› oldu.
Karfl›yaka Belediyesi, iflçilerin befl ayl›k alacaklar›n›
da vermemifl durumdayken, iflçileri tazminatl› iflten
atma karar› ald›. 

‹flten at›lan Kent Afi iflçileri, Örnekköy flantiye-
sinde direnifllerine devam ediyorlar ve yap›klar› ey-
lemlerle haklar›n› kazanmaya çal›fl›yorlar. Bildiri da-
¤›t›mlar› ve bas›n aç›klamalar›n›n yan›s›ra, merkezi
yerlerde kitlesel eylemler de gerçeklefltiriyorlar. 

16 May›s günü iflçiler Karfl›yaka iskelesinin
önünde toplanarak bir eylem gerçeklefltirdiler. Ey-
lemde, “Kent A.fi.'de iflçi k›y›m›” pankart› aç›ld›.
D‹SK Bölge Temsicisi Azat Fazla, yapt›¤› aç›klama-
da, belediye baflkanlar›n›n seçimlerden önce oy al-
mak için “iflinize dokunmayaca¤›m” dedi¤ini fakat
seçildikten sonra bu sözlerini unuttuklar›n› belirtti.

26 May›s günü yap›lan kitlesel eyleme, D‹SK
Baflkan› Süleyman Çelebi ve D‹SK yöneticileri de
kat›ld›. Eylem, Karfl›yaka iskelesinin önünden bafl-
layarak Karfl›yaka Belediyesi’nin önüne kadar sür-
dü. Eylemde CHP'yi teflhir eden konuflmalar yap›l›r-
ken “CHP iflçiye hesap verecek”, “Ne AKP ne CHP
kurtulufl devrimde sosyalizmde”, “Zafer direnen
emekçinin olacak” sloganlar› at›ld›. Belediye ile gö-
rüflmelerin devam etti¤ini aç›klayan sendikac›lar,
e¤er 3 Haziran'a kadar sonuç al›namazsa D‹SK'in
15-16 Haziran'› merkezi olarak ‹zmir'de anacaklar›-
n› belirtiyorlar. 

Geçen belediye seçimlerini, CHP çok küçük bir
farkla kazanm›flt›. AKP bu seçimlerde özel olarak
‹zmir’i hedefledi¤ini aç›klad›¤›nda, CHP ‹zmir’i kay-

betmemek için büyük bir çabaya giriflti. Ve sonuçta,
ezici bir ço¤unlukla ‹zmir Büyükflehir Belediyesini,
yan›s›ra ‹zmir’in bütün belediyelerini CHP ald›. Bun-
da en önemli unsur, belediye iflçilerinin CHP için
aktif olarak çal›flt›r›lmas› oldu. “AKP gelirse iflten
at›l›rs›n›z” tehdidi, iflçilerin üzerinde demoklesin k›l›-
c› gibi savruldu. Yüzlerce iflçinin kat›ld›¤› komiteler
oluflturuldu. ‹flçiler, seçim çal›flmas›n›n aktif bir un-
suru haline getirildiler. Sendika da bu iflin organi-
zasyon merkezi yap›ld›. ‹flçiler, mesai saatlerinin d›-
fl›nda da belediye için çal›fl›r oldular. Toplant›lar,
geceler, kendi çevrelerinde, mahallelerinde yapt›k-
lar› çal›flmalarla, adeta CHP’li gibi aktif bir faaliyet
gerçeklefltirdiler. 

Özellikle Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Ko-
cao¤lu, adeta “iflçi kurtar›c›s›” olarak parlat›ld›. “S›-
n›ftan yana” politikalar izledi¤i, “iflçilerin dostu” oldu-
¤u, demokrat ve ilerici kimlik tafl›d›¤› vb üzerinden
kampanyalar yürütüldü. Böylece belediye iflçileri,
CHP’nin yede¤ine al›nd›. 

Seçimlerin hemen arkas›ndan ise, cilalar dökül-
meye bafllad›. ‹lk önce büyükflehir belediyesine
ba¤l› Vira ve Kürflat adl› tafleron flirketlerde çal›flan
iflçilerin ifline son verildi. ‹zmir, seçim sonras›na Vi-
ra ve Kürflat iflçilerinin eylemleriyle uyand›. Bu dire-
nifllere yap›lan polis sald›r›s› ise, belediyenin
yüzündeki maskeyi bir anda indiriverdi. Arka-
s›ndan Karfl›yaka Belediyesinden at›lan iflçi-
lerin direnifli, ‹zmir’i yeniden sallad›. Benzer
bir durum, üç dönemdir CHP’li bir belediye
baflkan› taraf›ndan yönetilen Kad›köy için de
geçerli. Orada da iflçiler, 1994 y›l›ndan beri
ücretlerinin ve ikramiyelerinin hiçbir zaman
düzenli olarak ödenmedi¤ini, bunun Türki-
ye’de tek örnek oldu¤unu söyleyerek CHP’li
belediye baflkan›na karfl› eylem gerçeklefltiri-
yorlar. 

Üzerine say›s›z övgüler dizilen Büyükfle-
hir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu ise, ger-
çek yüzünü flu sözlerle aç›¤a vurdu:  “Ecza-
c›bafl›, ‹pana’da krizden dolay› yüzde 30 ci-
var›nda iflçi ç›karmay› öngörmüfltü. ‹flçiler de
iflverene ‘iflçi ç›kartmak yerine iflçilerin maafl-
lar›n› yüzde 30 indir’ demiflti. Bundan çok et-
kilenmifltim. Geçici olarak bizim belediyede
de bu olabilir. fiu anda iflçimize verdi¤imiz
para fazla demek do¤ru de¤il, ama ülke ger-
çe¤ine göre hareket etmek gerekir. Hepimiz
krize karfl› tedbir almal›y›z. Benim flu anda
öyle bir talebim yok, ama krizin fliddetine gö-
re yar›n böyle bir talepte bulunabiliriz. Kötü
bir tablo çizmek istemiyorum. Umar›m böyle
bir fley olmaz. Burada 20 bin çal›flan var. Bu
krizi atlatmak zorunday›z. Yara almadan bu
gemiyi yüzdürmem gerekiyor.” 

Kriz bafllad›¤›ndan bu yana bir biçimde
burjuvazi taraf›ndan gündeme getirilen “iflçi
ç›karmak yerine ücretlerde indirim” formülü,
“krizin faturas›n› iflçilere ödetme”nin en çarp›-
c›, en sald›rgan yöntemlerinden biridir. Çün-

kü bu karara iflçileri de ortak etmektedir. Ancak bu-
na karfl› öylesine büyük bir tepki vard›r ki, kriz bafl-
lad›ktan tam 7 ay sonra ve sadece Erdemir-‹sdemir
toplu sözleflmelerinde hayata geçirilebilmifltir. O da
faflist-iflçi düflman› kimli¤i tescilli Türk-metal sendi-
kas›n›n bulundu¤u yerde olmufltur. 

Bugün ‹zmirli “iflçi dostu” Aziz Kocao¤lu da, Er-
demir patronlar›na özendi¤ini, onlar gibi devasa
karlar, vurgunlar vurmak istedi¤ini, krizin faturas›n›
iflçiye ödetmek istedi¤ini bu sözlerle ifade ediyor.
Üstelik de “bugün iflçilere verdi¤imiz para fazla de-
¤il, ama ülke gerçe¤ine göre hareket emke gerekir”
diyerek. Yani “birileri maafllarda indirim yap›yorsa,
biz de bu f›rsat› de¤erlendirebiliriz” diyor. 

CHP’nin kirli yüzü, son y›llarda fazlas›yla teflhir
olmufltu, iflçi ve emekçiler genel olarak CHP’den
uzaklaflm›flt›. Son seçimlerde ise, “AKP karfl›tl›¤›”
temelinde, yeniden kitleler CHP’ye ba¤lanmaya ça-
l›fl›ld›. CHP’nin ilericili¤i, “solcu”lu¤u üzerinden pro-
paganda yap›ld›. Ancak kriz öylesine derin, burjuva-
zinin s›k›flmas› öylesine büyük ki, seçimlerin atefli
so¤umadan iflçi k›y›mlar›yla ilk sald›r›lar bafllat›ld›. 

‹flten at›lan iflçiler, düzen partilerine umut ba¤la-
madan, kendi s›n›fsal ç›karlar› do¤rultusunda hare-
kete geçtiklerinde kazan›m elde edebileceklerdir. 

‹flçiler Kad›köy Belediyesi’nden
alacaklar›n› istiyor

Kad›köy Belediyesi'nde çal›flan Genel-ifl üyesi iflçiler,
sosyal haklar›n›n ödenmemesini protesto etmek için bir
dizi eylem gerçeklefltirdiler. 1994 y›l›ndan bu yana hiç-
bir dönem sosyal alacaklar›n› zaman›nda ödenmedi¤ini
belirten iflçiler, 25 May›s'ta iflyerlerinde bildiriler da¤›tt›-
lar. 27 May›s'ta Kad›köy Evlendirme Dairesi önünden
belediyeye kadar alk›fllar ve sloganlarla yürüyen iflçiler,
o gün yemek yemeyerek protesto gerçeklefltirdiler. 

29 May›s'ta da Kad›köy ‹skelesi'nde topland›lar ve
Alt›yol üzerinden belediyeye kadar bir yürüdüler. Bu ey-
lemde, bir protesto biçimi olarak, erkekler üstleri ç›plak,
kad›nlar ise yal›nayak yürüyüfl gerçeklefltirdi. Kad›köy
belediyesi önünde yap›lan aç›klamada, 15 ayd›r T‹S’ten
do¤an sosyal alacaklar›n› alamad›klar›n›, belediye bafl-
kan›n›n “param yok, anlay›flla karfl›lay›n” dedi¤ini anla-
tan iflçiler, 1994'ten bu yana sosyal alacaklar›n› hiçbir
zaman düzenli alamad›klar›n› belirttiler. Tüm belediyele-
rin bu ödemeleri yapt›¤› koflullarda, hala alacaklar› veril-
meyen iflçiler, bu durumun devam etmesi durumunda,
farkl› eylemlerle haklar›n› isteyeceklerini vurgulad›lar. 

‹flçilerin alacaklar›ndan kat be kat fazlas›n› seçimler
için harcayan Kad›köy belediyesi, son y›llarda örgütlü ifl-
çilere yönelik sald›r›lar›n› artt›rd›. T‹S'lerde düflük zam
dayatmas› baflta olmak üzere, alacaklar›n geciktirilmesi
de bu minvalde ele al›nmal›. Defalarca eylem yaparak
haklar›n› talep eden iflçilerin bu talebinin karfl›lanmama-
s›, “emek dostu” kisvesi takan CHP'li belediye baflkanla-
r›n›n gerçek yüzlerinin ortaya dökülmesi anlam›na da
geliyor.

‹zmir’de CHP belediyecili¤inin iflçi düflman› yüzü
Kent Afl iflçileri direniflte
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Mücadelede ›srar, onurlu bir ya-
flam, krizin faturas›n› ödememe... 75
gündür direnen Meha iflçileri kazan-
d›! 

Fazla mesai, k›dem ve ihbar taz-
minat› ve ücretteki hak gasplar›na
karfl› verdikleri mücadele boyunca
‹stanbul'u, her semti direniflle süsle-
diler. ‹stiklal Caddesi, fiiflli, Bak›rköy,
Gazi Osman Pafla, Kad›köy, Kar-
tal'da LCW Maza¤alar› önlerinde ve
1 May›s alan› Taksim'de Meha iflçi-
leri, haklar› için alanlardayd›lar. 

Meha Giyim’e fason ifl veren LC Waikiki'yi hedef alarak, tafleron firmalar›n
arkas›ndaki emperyalist tekeli ortaya ç›kard›lar ve do¤ru hedefe yüklendiler.
LCW ma¤azas›na girip büyük miktarda al›fl-verifl yapt›ktan sonra kasaya gele-
rek, LCW’ye ba¤l› çal›flt›klar› halde paralar›n› alamad›klar› için faturay› öde-
meyeceklerini söylemeleri, eylemin propagandif etkisini artt›ran bir biçimdi.
Ayn› flekilde LCW ma¤azas›n›n önündeki bas›n aç›klamalar› ve oturma ey-
lemleriyle LCW patronlar›n› oldukça rahats›z ettiler. Bu do¤ru hedefe, do¤ru
eylem biçimleriyle yüklenmeleri, direnifllerinin kazan›mla bitmesinde önemli bir
rol oynad›.

18 May›s'ta LCW, Meha iflçilerinin alacaklar›n›n yüzde 65'ini vermeyi kabul
etti. Meha direniflçileri ise, bu paray› davan›n devam etmesi koflulu ile kabul
ettiler. Meha patronuna aç›lan dava sonras›nda, LCW'nin yapt›¤› ödeme dü-
flülmeden alacaklar›n›n tamam›n› alacaklar. 

19 May›s'ta halaylar ve sloganlar ile çad›r› kald›rd›lar Meha iflçileri. 20 Ma-
y›s'ta ise, D‹SK Genel Merkezi'nde toplanarak bas›n aç›klamas› yapt›lar. Aç›k-
lamada, “alacaklar› için de¤il, onurlar› için de mücadele ettiklerini” söylediler.
D‹SK yöneticileri de, D‹SK olarak Meha'n›n direniflini sonuna kadar sahiplen-
diklerini belirttiler. Bas›n aç›klamas›, iflçilerin “Zafer direnen Meha iflçisinin ol-
du” slogan›yla son buldu. 

75 gün boyunca yapt›klar› eylemlerle hedefe fason ifl yapan patrondan zi-
yade LCW'yi çakan Meha iflçileri, k›dem ve ihbar tazminatlar›n›n gasp edilme-
ye çal›fl›ld›¤› ve kanunlar ç›kar›ld›¤› bir dönemde, önemli bir kazan›m elde etti.
Bu kazan›m, haklar›n›, alacaklar›n› dahi alamadan iflten at›lan, direnifle geçe-
meyen veya geçip de bir süre sonra pes eden direnifl profilini de k›ran bir rol
oynad›. 

Hedefli bir çal›flma ve eylemli bir hat izleyerek elde edilen bir sürecin, ör-
gütlü bir güce olan ihtiyac›n somut bir örne¤i olarak yafland› direnifl. Bir dire-
nifl için 75 gün gibi görece k›sa bir süreçte kazan›mla sonuçland›rabilmek, iflçi
s›n›f›n›n di¤er bölüklerini de umutland›rm›flt›r.  

Meha iflçileriyle dayan›flma gecesi
Mücadelelerini baflar›yla noktalayan Meha iflçileriyle, 7 May›s'ta bir daya-

n›flma etkinli¤i düzenlendi. Küçükköy'de Eftelya Dü¤ün Salonu'nda gerçeklefl-
tirilen geceye, 400 kifli kat›ld›. 

Gecenin aç›l›fl›n› bir Meha iflçisi
gerçeklefltirdi. Sonra, Osman Akgün
Kültür Merkezi (OKSAM) Müzik grubu,
marfllar ve halaylarla kitleye coflkulu
anlar yaflatt›. Yaklafl›k 1 saat sahnede
kalan OKSAM Müzik Grubu'nun ard›n-
dan, D‹SK Örgütlenme Dairesi Baflka-
n› Ali R›za Küçükosmano¤lu bir ko-
nuflma gerçeklefltirdi. Konuflmas›nda,

Meha iflçilerinin kazanaca¤›na inand›klar›n› belirtti, 1 May›s'ta Taksim'i kazan-
man›n coflkusunu Meha ile güçlendireceklerini söyledi. Etkinlikte, K›v›rc›k Ali,
Grup Munzur ve di¤er müzik gruplar›, türkülerini ve marfllar›n› seslendirdiler. 

Gecede s›k s›k "Meha iflçisi yaln›z de¤ildir", "Yaflas›n Meha direniflimiz",
"‹flçilerin birli¤i sermayeyi yenecek", "Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber
ya hiçbirimiz", "Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›" sloganlar› at›ld›. Geceye, direnifl
ve grevlerini sürdüren Sinter Metal, ATV-Sabah, Kurtifl iflçileri de kat›ld›lar ve
konuflmalar yapt›lar. Proleterce Devrimci Durufl okurlar› da etkinli¤e destek
verdi. 

Meha'da Direnifl Kazand›

Entes’de direnifl
May›s ay› içinde iflinden at›lan Entes

elektronik iflçisi Gülistan Kobalt 13 Ma-
y›s'ta fabrika önünde direnifle bafllad›.
Ekonomik kriz bahane gösterilerek iflten
at›lan Kobalt'a Sinter iflçileri de destek
olurken, patronun bask›lar› ve tehditleri-
ne maruz kal›yor. Kobalt da yapt›¤› dire-
nifl ziyaretleri ve kat›ld›¤› eylemlerle di-
reniflini duyurmaya çal›fl›yor. 

Gözalt›nda Kay›plar Haftas› 
17-31 May›s tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen eylemlerle gözalt›nda ka-

y›plar›n ak›beti soruldu. 
1995 y›l›n›n 17 May›s'›nda Hasan Ocak'›n mezar›n›n Alt›nflehir Kimsesiz-

ler Mezarl›¤›’nda bulunmas›n›n ard›ndan, 1996 y›l›nda Uluslararas› Gözalt›nta
Kay›plar Kurultay›'nda al›nan karar do¤rultusunda, hafta boyunca her y›l çe-
flitli etkinlikler düzenleniyor. Bu y›l da Alt›nflehir Kimsesizler Mezarl›¤›'nda ba-
s›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. 19 May›s'ta ise Gazi Mahallesi'nde Hasan
Ocak ve R›dvan Karakoç'un mezarlar›nda anma düzenlendi. Ayr›ca 300 kifli-
nin kat›ld›¤› bir yürüyüfl gerçekleflti. Yürüyüfl boyunca kay›plar›n resimleri ta-
fl›nd›, kay›plar›n bulunmas› ve hesap sorulmas› istendi. Yürüyüflte s›kça "Katil
devlet hesap verecek", "Kay›plar bulunsun" sloganlar› at›ld›. 

31 May›s'ta ‹HD, Tansu Çiller'in yal›s›n›n önünde pankart açarak kay›plar
için Tansu Çiller'in de yarg›lanmas›n› istedi. Ayr›ca ayn› gün ICAD'›n organize
etti¤i sempozyum Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde yap›ld›. 

30 May›s'ta ‹HD'nin organize etti¤i "F›rat suyu kan ak›yor baksana" eylemi
ise, polis taraf›ndan engellendi. 

! Geçen y›l Newroz gösterilerine kat›ld›¤› gerekçesiyle ald›¤› cezadan dola-
y› tutuklanan Mustafa Elelçi, Mersin Cezaevinde yaflam›n› kaybetti. Elelçi’nin
düzenli kullanmas› gereken ilaçlar›n› ailesinin cezaevi kap›s›na getirdi¤i, an-
cak “yasak” oldu¤u gerekçesiyle askerlerin ilaçlar› almad›¤› ortaya ç›kt›. Ayn›
gece rahats›zlanan Elelçi, ilaçlar› olmad›¤› için öldü. 
! Temel Demirer'e Malatya A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan 6 ay hapis ce-
zas› verildi. 7. Dersim Festivali'nde yapt›¤› bir konuflmada MKP'yi övdü¤ü ge-
rekçesiyle hakk›nda dava aç›lan Demirer'in cezas› ertelenmedi. 
! ‹HD'nin aç›klad›¤› cezaevleri raporuna göre Tekirda¤ 1 ve 2 Nolu F tipleri,
Edirne F Tipi, Gebze, Bak›rköy, Maltepe ve Metris cezaevlerinde bask›, iflken-
ce ve tecrit devam ediyor. Yap›lan aç›klamada, tutsaklar›n sa¤l›k haklar›, sa¤-
l›kl› bar›nma haklar› ve görüflme haklar› gasp ediliyor. Rapora göre tutsaklar›n
sohbet haklar› ve görüfl haklar› sa¤lanmal› tespiti yer al›rken, koridorlardaki
kap›lar›n aç›lmas› istendi. 
! Ankara'da ‹HD yöneticisi avukatlar›n bürolar› bas›ld›. Bask›nlarda ‹HD An-
kara Genel Baflkan› Filiz Kalayc›'n›n da aralar›nda bulundu¤u avukatlar gözal-
t›na al›nd›. 
! Devrimci Demokrasi'nin 154. Say›s› örgüt propagandas› yapt›¤› gerekçe-
siyle toplat›ld›. 
! TAYAD cezaevlerinde artan hak gasplar›na dikkat çekmek için Ankara'da
eylem gerçeklefltirdi. Çeflitli illerden Ankara'ya otobüslerle gelen TAYAD'l›lar
Abdi ‹pekçi park›nda toplanarak bas›n aç›klamas› yapt›lar. Bas›n aç›klamas›-
n›n ard›ndan Adalet Bakanl›¤› yetkilileriyle görüflen TAYAD'l›lar, oturma eyle-
mini 31 May›s'a kadar sürdürdüler. 
27 May›s'ta da TUYAB yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla cezaevlerindeki hak gasp-
lar›n› ve uygulamalar› protesto etti. 
! 31 May›s'ta ‹zmir'de Günlük ve Azadiya Welat gazetelerinin temsilcilikleri-
ne polis taraf›ndan bask›n düzenlendi. "Yasak yay›n bulundurmak" gerekçe-
siyle yap›lan iki saatlik aramada bilgisayar disklerine ve kasalar›na el konulur-
ken, gazete temsilcisi Eyüp Tutal ve D‹HA muhabiri Fatma Koçak gözalt›na
al›nd›. 
! Ankara'da polisin gözalt›na ald›¤› 14 SGD'liden 5'i tutuklanarak cezaevine
konuldu. 

Cezaevinde ölüm, bask›nlar, tutuklamalar...
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ve 19 Mart’ta üç milyona yak›n eylemcinin sokaklara
ç›kmas›, di¤er yanda say›s› onu bulan flirket yönteci-
lerinin rehin al›nmas›… Bas›na yans›yan ve büyük
yank› yaratan ilk rehin eylemi, Sony’nin yöneticisinin
rehin al›nmas› olay›yd›. Ard›ndan çok uluslu ABD te-
keli 3M, inflaat makineleri üreten Caterpillar, ‹ngliz flir-
ket Scapa ve Feurecia yöneticileri geldi. Oto yan sa-
nayi devi Molex’le Nisan’›n sonunda gerçekleflen son
rehin alma eylemi hariç, rehin alma eylemleri ses ge-
tirdi ve iflçiler taleplerini ald›lar. 

Fransa’da toplumsal öfke o derece büyümüfltü
ki, devlet, ne polisi harekete geçirdi, ne de patron-
lar flikayette bulundu. Hatta daha da ileri giderek, ifl-
çilerin öfkesini anlad›klar›n›, Fransa’da eflitsizli¤in bü-
yük oldu¤unu, bir yanda yöneticiler milyonlarca Euro
maafl al›rken, iflçilerin soka¤a at›lmas›n›n do¤all›¤›nda
tepki yarataca¤›n› söylediler. Frans›z Baflbakan› Sar-
kozy, TV kanallar›ndan kükremeye ve iflçilere tehditler
ya¤d›rmaya devam etse de, polisi ve yarg›y› iflçilere
karfl› harekete geçiremedi henüz. 

Patronlara ve bürokratlara bunlar› söyleten, toplu-
mun genelinde yaflanan öfkenin patlamaya haz›r bir
volkan fleklinde beklemesidir. “Rehin alma eylemle-
rini nas›l de¤erlendiriyorsunuz” anketinin sonuçlar›
da göstermektedir ki, toplumun büyük bir kesimi, bu
eylemleri desteklemektedir. Ankette, kat›lanlar›n yüz-
de 55’i eylemleri desteklediklerini söylerken, sadece
yüzde 7’si mahkum etmifltir. Geri kalanlar ise, rehin
alanlar› desteklemese dahi onlar› anlay›flla karfl›lad›-
¤›n› ifade etmektedir. Destek öylesine büyümüfl du-
rumdad›r ki, orta kesimlerin bile büyük bir k›sm›n› ar-
kas›na alm›flt›r. 

‹flçiler ne istiyor!
Yöntecileri rehin alan iflçilerin genel olarak en

önemli talebi, tazminat olmaktad›r. Örne¤in Sony,
Fransa’daki fabrikas›n› satma karar› ald›. ‹flçiler, fabri-
kan›n asl›nda kapatma karar› ald›¤›n›, ancak tazmina-
t› daha düflük ödemek için, küçük bir f›rmaya sat›lmak
istendi¤ini ö¤rendiler. Frans›z yasalar›na göre bu du-
rumda iflçiler, daha az tazminat alacaklard›. Bunun
üzerine iflçiler direnifle geçti ve fabrika yöneticilerini
de rehin al›nca, Sony, iflçi bafl›na 45 bin Euro tazmi-
nat ödemek zorunda kald›. 

Scapa, yap›flt›r›c› üreten bir ‹ngiliz flirket. O da
fabrikay› kapatma karar› ald›. ‹flçiler burada da rehin
alma eylemi gerçeklefltirince, tazminatlar iki kat›na ç›-
kar›ld›, yani 1 milyon 700 bin Euro ald›lar. 

3M’de de ayn› süreç yafland›. Molex, üretimi Çin
ve ABD’ye tafl›mak istiyordu. ‹flçilerin talebi ise, 100
milyon Euro tazminat oldu. Caterpillar, üretimin bir bö-
lümünü Fransa d›fl›na tafl›yaca¤›n› aç›klayarak 2 bin
iflçinin çal›flt›¤› fabrikada 733 iflçiyi iflten ç›karaca¤›n›
aç›klad›. ‹flçiler rehin eylemi ile ç›kar›lan iflçi say›s›n›

600’e düflürdü ve iflten ç›kar›lanlar›n tazminatlar›n›
yükselttiler. 

Öfke kab›na s›¤m›yor!
‹flçilerin rehin alma eylemlerini ço¤altmas›n›n

en önemli nedeni, fabrikan›n kapanmas›n› engelle-
yecek güce ulaflmam›fl olmalar›. Bu durumda en
az›ndan tazminatlar›n› daha yüksek alabilmek için son
çare olarak rehin alma eylemlerine baflvuruyorlar. 

Rehin alma eylemlerine -rehin al›nanlar “ünlü” yö-
neticiler olunca- bas›n büyük bir ilgi gösteriyor ve ey-
lem çok k›sa bir sürede tüm dünyaya yay›l›yor. ‹flçile-
rin talepleri de bas›na yans›m›fl oluyor, hem de iflçile-
rin a¤z›ndan. Ard›ndan bu flirketlerin tüm kirli çamafl›r-
lar›n› ortaya döküyorlar. Örne¤in Scapa ve Molex’in
fabrikalar›n› daha ucuz iflgücünün oldu¤u yerlere tafl›-
ma plan›, y›llar önce yap›lan bir plan.
Kriz bahane edilerek bugün hayata
geçirilmeye çal›fl›l›yor. 

Öfkenin Fransa’n›n her yerinde
hissedildi¤i bir ortamda, iflçilere
destek de büyük oluyor. Birçok ifl-
yerinde grev ve direnifller hala sürü-
yor olmas›na ra¤men, bu iflyerlerinde
k›sa yoldan çözümler henüz görülmü-
yor. 

Rehin alma eylemlerinin ard›nda,
onlar› daha çok d›flardan destekleyen
tecrübeli ve radikal sendikac›lar ve
gruplar var. Bunlar, öfkeyi do¤ru ka-
nala ak›tmaya çal›fl›yorlar. Bunu bilen
devlet de “solcular ortal›¤› kar›flt›r›-
yor”, “iflçileri militarize ediyor” diye
yaygaraya bafllam›fl durumda.

Militan eylemler kitleselleflmek
zorunda!

Rehin eylemini gerçeklefltiren
Frans›z iflçilere, en çok sald›ran Al-
man bas›n›. Alman burjuvazisinin
en büyük korkusu, Frans›z iflçileri-
nin, Almanya’daki iflçilere de örnek
olmas›. Alman burjuvazisinin sözcü-
lü¤ünü üstlenen bas›n da, o yüzden
Frans›z iflçilerine ver yans›n ediyor.
Öyle ki, Alman sar› sendika a¤as›
Sommer’in laf olsun diye “toplumsal
huzursuzluk”tan bahsetmesi bile, Al-
man bas›n›n sald›r› oklar›na hedef ol-
du.  

Di¤er yandan sözde sol fikir baba-
lar›, Frans›z iflçilerinin patronlarla di-
yalo¤a girebilmesi için, kanallar›n ya-
rat›lmas› gerekti¤ini söylüyorlar. Al-
manya’da süren patron-sendika iflbir-
li¤ini örnek göstererek, Frans›z devle-
tine yol göstermeye çal›fl›yorlar. 

Ancak iflçilere en fazla sald›ranlar
bile, iflçilerin kararl›l›klar›na duydukla-
r› sayg›y› gizleyemiyorlar. “‹flçi mili-
tanl›¤›” bafll›klar› artmaya bafll›yor. 

Ancak iflçilerin militan eylemleri ve
taban bask›s›, büyük sendikalar› ey-
lem karar› almaya zorlasa da, henüz

süresiz genel grev karar› almaya yetmedi.
Sendikalar yap›lan iki büyük eylemin ve 1
May›s’›n ard›ndan, uzun bir süre eylem ka-
rar› almad›lar. 4 May›s’ta sekiz büyük sen-
dika 13 Haziran için ülke çap›nda eylem ka-
rar› ald›, ancak 24 saatten uzun süren ge-

nel greve yanaflm›yorlar. Buna yanaflmad›klar› gibi,
eylemler aras›nda uzun aral›klar b›rakarak, bu eylem-
lerin sonuç al›c› olmas›n›n da önüne geçiyorlar. 

* * *
Fransa’da öfke kab›na s›¤m›yor. Ne var ki, tekil ifl-

yerleri d›fl›nda soka¤a dökülen milyonlarca iflçi, kamu
çal›flan›, ö¤renci ve emeklinin talepleri,  havada as›l›
duruyor.

‹flçi ve emekçiler, tüm gövdesiyle aya¤a kalmad›¤›
sürece, yerel baflar›lar genel baflar›lara dönüfltürüle-
meyecek.  Ve her bir iflyerinde militanlaflma artt›¤›
oranda, sendikalar›n kitlesel hareketin önünü t›kama
çabalar› bertaraf edilecek. Baflta Fransa olmak üzere
Avrupa iflçi s›n›f›n›n krize karfl› sonuç al›c› eylemleri,
bu konuda al›nacak mesafeye ba¤l› olacak.

Proleterce

DEVR‹MC‹ DURUfi

“Bossnapping”

Almanya’da krize karfl› eylemler
Süt üreticileri iki y›l sonra yeniden sokakta!
May›s ay› bafl›nda süt üreticileri yeniden Berlin’e ak›n etti. 15 May›s’ta

kameralar önünde üreticiler, Liddle ismindeki büyük marketler zin-
cirinin flubesini basarak, sütleri d›flar› tafl›d›lar. Liddle gibi dev mar-
ketler zincirleri, sütün fiyat›n› bir y›lda üç kez düflürerek, litresini 48
Cent’e sat›yorlar. Üreticilere, litre bafl›na 20 Cent dahi düflmüyor.
‹ki sene önce süt üreticileri, haftalarca süren eylemlerini, bu flirketle-
rin verdi¤i “sözler” üzerine bitirmifllerdi. Fakat hiç bir somut sonuç
almad›lar. Ve bunun bedelini iki y›l sonra iflas›n efli¤ine gelerek
ödüyorlar. May›s ay› ortas›nda süt üreticilerin en çok ses getiren
eylemi ise, bir grup kad›n süt üreticisinin befl gün boyunca Ber-
lin’de Brandenburger Tor’un önünde açl›k grevine bafllamalar› ol-
du. 

Schlecker’de grev türküsü
Schlecker, perakende sat›fl yapan dev bir zincir. Yaklafl›k 12 bin iflçi

çal›fl›yor. Krizi bahane eden Schlecker patronu, flubelerin ço¤unu
kapatarak, büyük al›flverifl merkezleri kurmak istiyor. Di¤er yandan
krizi f›rsat bilen patron, toplu sözleflmeli çal›flan iflçilere ve emekçi-
lere, “ya T‹S ya ifl” flart›n› dayat›yor. Hedefi, zaten düflük olan saat
ücretini, sendikay› d›flar› atarak, 6 Euro’ya indirmek. 

Schlecker iflçi ve emekçileri, May›s ortas›nda eylem karar› alarak
Ulm’deki flirket merkezinin önüne gittiler. ‹flçiler, art›k her gün daha
fazla daha fazla çal›flmak zorunda kalmaktan, sürekli iflten at›l-
makla tehdit edilmekten b›kt›klar›n› dile getirdiler. Ço¤u kad›n olan
iflçiler, kendi haz›rlad›klar› grev türküsüyle, art›k korkmak isteme-
diklerini, toplu sözleflme haklar› için oraya geldiklerini anlatt›lar. 

Schlecker iflçi ve emekçilerinin kazan›m›, toptan ve perakende sat›fl
ma¤azalar› zinciri için önemli bir örnek olacak. Çünkü 2 bin 600
iflçinin çal›flt›¤› Hertie ma¤aza zinciri ve dev zincir Karstadt iflçileri
de T‹S sürecinde ve ayn› sorun ve taleple yola ç›k›yorlar. Birinin ka-
zan›m› di¤erinin de kazan›m› anlam›na gelecektir. 

Çoçuk yuvas› e¤itmenlerinin grev oylamas›!
20 bin e¤itmen, T‹S’in t›kanmas› sonucu, May›s ortas›nda yap›lan

grev oylamas›nda yüzde 89,9 oran›nda evet dedi ve uyar› grevine
ç›kt›. Bunun üzerine Kiel Mahkemesi grevi yasaklad›. Sendika flim-
dilik ç›kmaza giren T‹S’in görüflmelerle önünü açmaya çal›fl›yor ve
mahkemeye yapt›¤› itiraz›n sonucunu bekliyor. 

E¤itmenler, y›llard›r ücret art›fl› almad›klar›n›, flimdi de kriz bahane
edilerek hem çal›flma saatlerinin uzat›lmak istendi¤ini, hem de ta-
lep edilen ücretin reddedildi¤ini söyleyerek, grev kararlar›n› gerek-
çelendiriyorlar. 

Fransa’da patronlar rehin al›n›yor!



Krizin patlak vermesinden bu yana ilk defa ETUC
(Avrupa Sendiklar Birli¤i) Avrupa Birli¤i’nin befl ülke-
sinde 14-16 May›s tarihleri aras›nda eylem karar› al-
d›. Madrid, Brüksel, Luxemburg, Prag ve Berlin, üç
gün boyunca arka arkaya gerçekleflen eylemlere ev
sahipli¤i yapt›. Eylemler, “Krize karfl› mücadeleye-
Sosyal bir Avrupa için” bafll›¤› alt›na örgütlendi. Ey-
lemlere toplam 330 bin kifli kat›ld›. 

Madrid’de soka¤a ç›kan 150 bin kiflinin eyle-
mini belirleyen “Fakirler ‹ktidara” slogan›yd›. Ko-
nuflmalarda, krizi kapitalistlerin yaratt›¤›, zenginlerin
zenginleflmeye, fakirlerin de fakirleflmeye devam et-
ti¤i dile getirildi. Hükümetin kriz politikas›nda köklü
bir de¤iflikli¤e gitmesinin zorunlu oldu¤u belirtildi.
Krizin en a¤›r yafland›¤› ve yüzde 17 ile iflsizli¤in en
yüksek boyutlarda hüküm sürdü¤ü ‹spanya’da, krize
karfl› yükselen öfke, sokaklarda yans›mas›n› buldu.
‹spanya’da inflaat sektörünün çökmesiyle milyonlar-
ca iflçi soka¤a at›lm›flt›.  

Brüksel’de yaklafl›k 50 bin kifli sokaktayd›.
Madrid, krizin faturas›n› birebir yaflarken; Brüksel’de
iflsizlik ve fakirleflme korkusu ön plandayd›. Brük-
sel’deki eylemcilerin temel talepleri, ifl güvencesi ve
sosyal haklar›n korunmas› yönünde oldu. 

Lüxemburg’da 25 bin kifli soka¤a ç›kt›. Bu Lu-
xemburg için tarihi bir rakam anlam›na geliyordu. Hiç
kimse kat›l›l›m›n bu kadar yüksek olaca¤›n› ummu-
yordu. Luxemburg’da da Brüksel’de oldu¤u gibi ifl-
sizlik, önde gelen konuydu. Luxemburg’da eyleme
Frans›z, Belçikal› ve Alman iflçi ve emekçiler de ka-
t›ld›. Luxemburg’a s›n›r ülkelerden çal›flmak için ge-
len yaklafl›k 150 bin iflçi, krizle birlikte ifllerini ilk kay-
bedecekler aras›nda. ‹flçi aç›¤› oldu¤u için komflu ül-
kelerden iflçi çal›flt›ran Luxemburg, krizin patlak ver-
mesiyle ilk elde kendilerini “komflu ülke iflçileri” ola-
rak adland›ran yabanc› iflçilerin ifline son vermeye
bafllad›. 

Prag’da 30 bin iflçi eylem alan›nda topland›.
Prag’da da temel slogan, “Krizin faturas›n› krizi yara-
tanlar ödesin” slogan›yd›. Pragl› iflçiler, “Avrupa’daki
tüm iflçiler birleflirsek ancak, krizin faturas›n› biz
ödemeyiz” dedi ve iflçileri AB çap›nda birleflik müca-
deleye ça¤›rd›.  

Berlin’de öfke soka¤a taflamad›!
Berlin’de krizin patlamas›ndan bu yana gerçekle-

flen ilk büyük eyleme, 100 bin kifli kat›ld›. Eylem
DGB (Alman Sendikalar Birli¤i) taraf›ndan düzenlen-
di. ‹kinci büyük konfederasyon Verdi eyleme destek
verdi. 

DGB tarihi olarak Sosyal Demokrat Parti’nin sen-
dikas› gibi çal›fl›yor. Bu eylemde de temel hedefi,
Avrupa Parlamentosu seçimleri için SPD ile yapt›¤›
ortak program do¤rultusunda kitleleri yönlendirmekti.
Bu y›l yap›lacak genel seçimde sosyal-demokratlar›
destekleme ça¤r›s› yapt›. Hem Metal iflçileri Sendi-
kas› Baflkan› Huber, hem de DGB Genel Baflkan›
Sommer, hükümetin krize do¤ru müdahale etti¤ini,
ancak daha fazla destekleme paketlerine imza at›p,
piyasay› daha da iyi kontrol etmesi gerekti¤ini aç›k-
lad›lar. Bunu yapacak tek partinin de sosyal-demok-
ratlar oldu¤unu ima ettiler. Yine krizin sorumlusunun
ABD ve ‹ngiltere oldu¤unu söyleyerek, Alman devle-

tini temize ç›kard›lar. Verdi Baflkan› Bsirske, 100
milyarl›k yeni yard›m paketi talep etti. 

Sar› sendika baflkanlar›n›n a¤z›nda “Krizin fatu-
ras›n› ödemeyece¤iz” slogan›, kitlelerin hakl› talep-
lerini al›p içini boflaltmaktan ibaretti. ETUC (Avrupa
Sendikalar Birli¤i) Baflkan› John Monks, “Casino
Kapitalizmine Son” ça¤r›s›nda bulundu. Krizden ön-
ce bunlar, her fleyin suçlusu olarak neoliberalizmi
gösteriyorlard›, krizle birlikte bunun yerini, “Casino
kapitalizmi” ald›. Sendika yöneticilerinin kendilerine
biçtikleri rol, bu eylemlerde en ç›plak haliyle görünür
oldu: Kapitalizme dokundurmamak, iflçilerin öfkesi-
nin içini boflaltmak, sistem için tehlikeli olmaktan ç›-
karmak… Bunun için de krizin sorumlusu olarak, üç-
befl aç gözlü bankeri suçlayarak, devletin sadece
denetleme görevini yerine getirmedi¤i ilan etmek... 

Berlin’deki eyleme d›flardan yaklafl›k 40 bin iflçi-
emekçi geldi. Bunlar›n aras›nda Danay›flma Sendi-
kas›ndan Polonyal› iflçiler dikkat çekti. Yine Haupt-
bahnof’daki ikinci kolda çok say›da Türkiyeli iflçi var-
d›. Son dönemlerde yap›lan eylemlerle k›yasland›-
¤›nda, kat›lan sendikal› iflçi say›s›nda büyük bir art›fl
vard›. Yine di¤er sendika eylemlerinden farkl› olarak,
hem DGB hem de Verdi sendikas›n›n genç iflçi ör-
gütlenmeleri hem güçlü bir kat›l›mla gelmifl, hem de
anti-kapitalist sloganlar› bayrak edinmifllerdi. Yürü-
yüfl boyunca en canl› kortej genç iflçilerinkiydi. Genç
iflçiler, yürüyüfl güzergah› boyunca yapt›lar› kufllar
ve el ilanlar›na, Marx’›n “bankalar için ç›kan hiçbir
yasa krizi çözemez” sözlerini yazm›fllard›. 

“Politik grev hakk›”, “Genel Greve”, “Kriz kapita-
lizmin krizi, kamulaflt›rmaya evet” vb. yazan döviz ve
pankartlar›n say›s› çoktu ancak bu dövizler ve pan-
kartlar daha çok bireyler veya küçük gruplar taraf›n-
dan tafl›n›yordu. Sendikalar›n bast›rd›klar› tiflörtler,
tek tip pankartlar ve özellikle dev ekranlarla yay›n
yapt›klar› kürsüye hakimdi. Ertesi gün burjuva gaze-
telerde bile, “iflçilerin öfkesi eyleme yans›mad›” yoru-
mu, flenlik içinde geçifltirilmeye çal›fl›lan mitingdeki
iflçilerin ruh halini anlat›yor. 

16 May›s eylem karar›n› sendikalara ald›rtan da,
sol sendika ve di¤er gruplar›n taban bask›s› olmufl-
tu. 28 Mart mitingi, tam da sendikalar› harekete geç-
meye zorlayan bir mitingdi. Mitingin gerçekleflmesini
sa¤layan temel bu kesimlerdi. fiimdilik mitinge dam-
galar›n› vuramad›lar ama mücadeleye devam karar›
ald›lar. Eylül ay› içinde, Almanya çap›nda yerellerde
eylem haz›rl›klar› flimdiden bafllam›fl durumda. 

Di¤er yandan kitlenin duydu¤u öfkeyi dile getire-
memesinde, sendika a¤alar›na ve politikac›lara hala
inan›yor olmalar›n›n etkisi var. Fakat as›l olarak, kri-
zin Almanya’y› vurmadan te¤et geçece¤i umudu ko-
runuyor.

AB’li devletler, toplumsal ayaklanmadan 
korkuyor!
May›s ortas›nda krize karfl› Avrupa çap›nda birle-

flik bir eylemin ilk kez yap›l›yor olmas›, kuflkusuz
olumlu bir geliflme. Fakat eylemlere kat›l›m›n yüksek
olmad›¤›, daha da önemlisi sonuç al›c›, yani “krizin
faturas›n› ödemeyece¤iz” slogan›n›n alt›n› doldura-
cak flekilde yaflanmad›¤› da bir gerçek.  

Elbette bununla birlikte, Frans›z iflçi ve emekçile-

rinin milyonlar olarak soka¤a ç›kmas›, umutlar› artt›-
r›yor. Avrupa’daki tüm iflçiler, onlar› örnek al›yor.
Frans›z iflçilerinin iflverenleri rehin alma eylemlerini
alk›fll›yor. Almanya’da sütçü kad›nlar, befl gün bo-
yunca Berlin’in göbe¤inde açl›k grevi yapt›. Bu ör-
nekler, mücadelenin sanc›l›, ancak artarak geliflti¤ini
gösteriyor. Di¤er yandan yerellerde iflçi ve emekçile-
rin sadece savunma amaçl› soka¤a ç›kmamalar›, ay-
n› zamanda ifl güvencesi, daha fazla sosyal hak ve
ücret art›fl›, toplu sözleflme hakk›n› dile getirmesi,
gelecek için umut veriyor. 

AB üyesi devletlerde ise korku hakim. ‹talya’da
Berlusconi G-8 toplant›s›n› deprem bölgesine alarak,
ülkedeki muhalefetin Avrupa çap›nda birleflerek bü-
yümesinin önüne geçmeye çal›fl›yor. Almanya ise,
“krize karfl› yard›m paketleri” ad› alt›nda “e¤itime ya-
t›r›m”, “alt yap›ya yat›r›m” diyerek ve sosyal yard›m-
lar için kesenin a¤z›n› açarak, kitleleri susturmaya
çal›fl›yor. Fransa, patronlar› rehin alma eylemlerine,
halk deste¤inden ve eylemlerin büyüyece¤i endifle-
sinden dolay›, dava açam›yor ancak difllerini biliyor.
Di¤er yandan iflçi ve emekçilere “toplumsal huzuru”
bozman›n bedelinin a¤›r olaca¤› hat›rlat›l›yor. Haz›r-
lanan yeni anti-demokratik yasalarla, gözda¤› verili-
yor. Yine Fransa ve Almanya’da oldu¤u gibi, militan
eylemlere “bunlar ortal›¤› kar›flt›rmak isteyen radikal
gruplar›n ifli” tarz›nda propaganda ile (NATO eylem-
leri buna iyi bir örnek) kitleleri korkutmaya ve bölme-
ye çal›fl›yorlar. 

Özellikle grev yasalar›, yani grev hakk›, politik
grev hakk›, gösteri ve toplanma yasas›, devletin he-
def tahtas›na çakt›¤› yasalar. Son olarak, Alman-
ya’da Kiel Mahkemesi, çoçuk yuvas› e¤itmenlerinin
grevini yasaklayabildi. Verdi sendikas›, tüm gövde-
siyle bu yasa¤a karfl› ç›kmak yerine, mahkemeye
yapt›¤› itiraz›n sonucunu bekleme karar› ald›. 

Tüm bu geliflmeler gözönünde bulunduruldu¤un-
da, “krizin faturas›n› ödemeyece¤iz” slogan›n›n, ger-
çe¤e dönüflmesi için varolan haklar›m›z› koruman›n
ötesine geçmek gerekti¤i aç›k. Yeni haklar elde et-
mek için elimizdeki mücadele araçlar›n› gelifltir-
mek/güçlendirmek gerekiyor. Avrupa için bunun so-
mut anlam›, politik grev hakk›n›n temel talepler ara-
s›na al›nmas›, fiilen hayata geçirilmesidir. Örne¤in
Fransa’da grev yasalar› iflçilere birçok özgürlükler
sa¤l›yor, ancak Almanya’da iflçiler, grev konusunda
tamamen yasal k›skaç alt›nda. Ad› de¤iflerek piyasa-
ya sürülen Avrupa Anayasas› uygulamaya sokuldu-
¤unda, AB çap›nda grev hakk›, yasal olarak kufla
çevrilmifl olacak. 

“Krizin faturas›n› ödemeyece¤iz” slogan›n›n ya-
flam bulmas› ve bu süreçten iflçi s›n›f›n›n güçlenerek
ç›kabilmesi için, gerek Fransa’da, gerekse befl flehir-
de sendikalara ra¤men at›lan, “genel grev” slogan›-
n›n hayat bulmas›, kendisini dayat›yor. 
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Avrupa’da krize karfl› eylem! 
“Krizin faturasını, krizi yaratanlar ödesin!”



Tüm
dünyay›
saran eko-
nomik kriz,
son alt›
ayd›r ülke-
mizde de
olanca flid-
detiyle
kendini
hissettiri-
yor. Bunun
birinci gös-
tergesi, ifl-
sizli¤in re-
kor düzey-
lere ç›k-
mas›d›r.
Öyle ki,
TC kurul-

du¤u günden bu yana en yüksek iflsizlik
oran›na ulafl›ld›¤›, resmi olarak kabul edil-
mifl durumdad›r. Ocak ve fiubat aylar›ndaki
iflsizlik oran›yla Türkiye, Avrupa’da birinci, dün-
yada ikinci s›raya yükselmifltir. (Güney Afrika
Cumhuriyeti’nin arkas›nda yer almaktad›r.) TÜ-
‹K’in fiubat ay› iflsizlik oran› yüzde 16.1’dir.
Kentsel yerlerde iflsizlik oran› 4.7’lik bir art›flla
yüzde 18.1, k›rsal yerlerde ise 3.4 puanl›k bir
art›flla yüze 11.9’a yükselmifltir. Bunlar›n önem-
li bir kesimi 15-24 yafl grubundaki gençlerdir.
Genç nüfusta iflsizlik oran› bir önceki y›la göre
iki kat›na ç›km›fl durumdad›r. Her üç gençten
biri iflsizdir. Bunlar›n içinde ise genç k›zlar a¤›r-
l›ktad›r. Genel olarak iflsizlik, önce kad›nlar›
vurmufltur. 

Son alt› ay içinde yaklafl›k 1.5 milyon kifli
iflten at›lm›flt›r. Önceki iflsizlerle birlikte bu ra-
kam, 6 milyona ulaflmaktad›r. Aileleriyle birlikte
düflünüldü¤ünde ise, on milyonlarca kiflinin bu
durumdan etkilendi¤i, açl›k girdab› içinde ç›r-
p›nd›klar› kendili¤inden anlafl›lacakt›r. Yap›lan
bir araflt›rmaya göre bugün ülkemizde çal›flan
her kiflinin, kendisi d›fl›nda bakmakla yükümlü
oldu¤u kifli say›s›, 2.6’d›r. Bu hesaba göre 6
milyon kiflinin iflsiz kalmas›, yaklafl›k 20 milyon
kiflinin açl›k tehlikesiyle karfl› karfl›ya oldu¤u
anlam›na gelmektedir. 

Kapitalizmin iflsizli¤e ve açl›¤a terk etti¤i
bu milyonlar›, komünist ve devrimciler ku-
caklamak zorundad›r. Onlar› bilinçlendirmek,
örgütlemek ve mücadeleye sevk etmek gibi
önemli bir görevi vard›r. Bunu baflarabildi¤i öl-
çüde, “Krizin Faturas›n› Burjuvazi Ödesin!” slo-
gan› gerçe¤e dönüflecektir. Aksi takdirde burju-
vazi, faturay› iflçi ve emekçilere ödetmeye de-
vam edecektir. 

* * *
Krizin tüm görüngüleriyle ortaya ç›kt›¤› gün-

den bu yana, bir yandan iflsizler ordusuna yeni
bölükler kat›lmakta, di¤er yandan iflsizlik tehdi-
di ile ücretler düflürülmekte, mesailer artmakta-
d›r. Dahas›, ücretsiz çal›flt›rma yayg›nlaflm›flt›r.
Birçok iflyerinde iflçiler aylarca çal›flt›¤› hal-

de paras›n› alamamakta, biriken
ücretini ve tazminat hakk›n› da
b›rak›p gitmek zorunda kalmakta-
d›r. Direnifle geçemeyen birçok ifl-
yerinde iflçiler, yasal haklar›n› bile
kullanmadan, ya da bunun yolunu-
yöntemini bilmeden iflten at›lmakla
karfl› karfl›ya kalm›flt›r.

‹flsizli¤in ç›¤l›klaflan boyutu, çal›-
flan tüm kesimler üzerinde “k›rk kat›r m›, k›rk
sat›r m›” dayatmas›n› getirmifltir. Bunun son ör-
ne¤i, Demir-Çelik iflçilerinin 16 ay boyunca yüz-
de 35 ücret kesintisine boyun e¤mesidir. Bunda
patronlar›n en büyük destekçisi, faflist ve
gerici sendikalard›r. Faflist Türk-Metal sendi-
kas›, demir-çelik iflçileriyle ilgili böyle bir karara
imza atarak, iflçileri satmada birinci oldu¤unu
bu sefer de göstermifltir.

Tabi ki sadece Türk-Metal de¤il, birçok sen-
dika krize karfl› ciddi bir mücadele yürütmedi¤i
gibi, direnifle geçen iflçileri de yat›flt›rma, geriye
çekme rolünü oynamaktad›r. Dolay›s›yla krize
karfl› mücadele, patronlara, onun devletine
ve sar› sendikalara karfl› birlikte yürütülmek
zorundad›r. Çünkü iflçi ve emekçinin karfl›s›n-
da, sadece patronlar yoktur. Kolluk güçleri ve
yasalar›yla devletin tüm kurumlar›, burjuva-
zinin ç›karlar›n› korumak için çal›flmaktad›r.
Öncekiler bir yana krizden itibaren ç›kar›lan ya-
salar ve düzenlemeler, burjuvazinin krizden en
az hasarla ç›kmas›n› sa¤lamak içindir. Örne¤in
otomotiv ve beyaz eflyada KDV ve ÖTV indiri-
mi yap›l›rken, baflta g›da olmak üzere temel ih-
tiyaç maddelerinde böyle bir indirime gidilme-
mifltir. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmas›
gerekirken, devlete en fazla vergi veren, yine
iflçi ve emekçilerdir.

K›sacas› burjuvazi, devlet ayg›t› ve sar› sen-
dikalarla, iflçi ve emekçileri tam bir k›skaç alt›-
na alm›flt›r. Bu k›skaçtan kurtulmalar›n›n tek
yolu, kendi iç örgütlülüklerini oluflturmalar›
ve mücadeleyi yükseltmeleridir. Bu noktada
öncü güçlere, komünist ve devrimcilere daha
fazla ihtiyaç duyduklar› ortadad›r. Komünist
ve devrimciler aç›s›ndan ise, kitle taban-
lar› olan iflçi ve emekçilerle kucaklaflma-
n›n nesnel zemini daha elveriflli hale gel-
mifltir. Bunu de¤erlendirebilmek, onlar›n
çabas›na ve becerisine kalm›flt›r.

Kriz dönemleri böyle dönemlerdir.
Genel olarak krizden etkilenen iflçi ve
emekçilerle daha yak›ndan ilgilenmeli,
onlarla ba¤lar güçlendirilmelidir. Özel
olarak da krizin faturas›n› en a¤›r ve en
ç›plak biçimde yaflayan iflsizlerle ba¤ kurma-
ya çal›flmal›, onlar› örgütlemenin ve mücadele-
ye sevk etmenin yollar› bulunmal›d›r. Zaten iflçi
s›n›f›n›n, birlikte hareket etmesi gereken en
önemli toplumsal güçlerden biri de iflsizlerdir.
Esas›nda iflsizler, iflçi s›n›f›n›n bir parças›d›r.
Bu flekilde ele almak gerekir. ML’ler, iflsizleri,
iflçi s›n›f›n›n parças› olarak gördükleri için
birlikte örgütlemeyi esas alm›fllard›r.

‹flsizler, krize karfl› mücadelenin en önemli

gücü haline gelebilirler, gelmelidirler. Aksi hal-
de, bu devasa kitle, kapitalizmin çürümüfllü¤ü
içinde daha da çürüyecek, tüm de¤er sistemleri
y›k›lacak, karfl›-devrim taraf›ndan istenildi¤i gibi
kullan›lacaklard›r. Son günlerde artan banka
soygunlar›n›n, h›rs›zl›klar›n, intiharlar›n, cinnet-
lerin arkas›ndan iflsizlik ç›km›flt›r. Çaresiz kalan
kitleler, her tür yola baflvurmakta, kendilerinin
ve en sevdiklerinin hayatlar›na son verecek ha-
le gelmektedirler. Öte yandan sivil faflist hare-
ket baflta olmak üzere, her tür çeteye kitle ta-
ban›, iflsizlerden oluflmaktad›r. Emperyalist sa-
vaflta kullan›lacak paramiliter güçler de bura-
dan temin edilir. Paral› askerlik, iflsizler için
adeta cansimidi gibi ortaya sürülmektedir. Kriz
döneminde geliflen tek sektörün “güvenlik” sek-
törü olmas› da çarp›c›d›r. ‹flsiz kalan gençler,
burjuvazinin zenginliklerini iflsizlerden korumak
için güvenlikçi olmaktad›rlar. 

Özcesi iflsizlik; çal›flanlar›n bafl›n›n üze-
rinde bir “demoklesin k›l›c›” gibi sallan›r ve
onlar›n daha a¤›r koflullarda çal›flt›r›lmas›na
neden olurken, devletin “vurucu timi” ola-
rak halk üzerinde terör estirmesine hizmet
etmekte, çok yönlü olarak kullan›lmaktad›r.   

Bütün bunlar, iflsizli¤e karfl› mücadelenin ne
denli önemli oldu¤unu bir kez daha ortaya ko-
yar.

* * *
‹flsizli¤e karfl› mücadele, krize ve kapita-

lizme karfl› mücadelenin en önemli aya¤›n›
oluflturmaktad›r. Çünkü iflsizlik, kapitalizmin
çocu¤udur. Kapitalizmin “azami kar” yasas›,

daha az iflçi ve daha yo-
¤un emek ile daha çok

ürün elde etmeye daya-

n›r. Di¤er yandan iflgücü-
nün fiyat›n› düflürmek ve iflçi s›n›f›n› kendi
içinde rekabete sürüklemek için de “yedek iflçi
ordusu”na ihtiyaç duyar. Burjuvazinin elinde, en
güçlü silaht›r iflsizlik. ‹flçilere giderek artan ifl-
sizler ordusu gösterilerek, en aza raz› olmas›
sa¤lan›r. ‹flsizler, iflçilerin rakibi gibi gösterilir.
En küçük bir hak alma mücadelesinde “d›flar›-
da milyonlarca iflsiz var, be¤enmiyorsan çek

git” denilir. Kriz dönemlerinde ise bu durum,
kronik ve devasa boyutlara ulafl›r. ‹flsizler ordu-
sunun saflar› iyice kalabal›klafl›r.  

Bu kozu, kapitalistin elinden çekip alabilmek
için iflsizleri örgütlemek gerekmektedir. Burju-
vazinin “böl-yönet” politikas›na karfl›, iflçi-iflsiz
tüm emekçilerin birli¤ini ve dayan›flmas›n› sa¤-
layabilmek, kapitalizme indirilecek en büyük
darbedir.

En temel insan haklar›ndan biridir, “ça-
l›flma hakk›”! ‹nsan ancak çal›flarak, üreterek,
bir ifle yarad›¤›n› görerek yaflayabilir. “Çal›flma
hakk›”, yaflama hakk›d›r asl›nda. Kapitalizm,
bu en insanc›l, en do¤al hakk›, ezici bir kitlenin
elinden alm›flt›r. O yüzden de daha kapitaliz-
min ilk aflamalar›ndan itibaren iflçi s›n›f›n›n ifl-
sizli¤e karfl› mücadelesi yükselmifltir. 1831 y›-
l›nda direnifle geçen Lyon iflçilerinin slogan›,
“ya çal›flarak yaflamak, ya savaflarak öl-
mek”tir. Bu mücadeleler sonucu Birleflmifl Mil-
letler bile “çal›flma hakk›”n› insan haklar›n›n en
temel maddeleri içinde saym›flt›r. 1966 tarihli
BM ‹nsan Haklar› Konvansiyonu, “devletlerin
yurttafllar›n›n ‘çal›flma hakk›’n› güvence alt›na
almalar› gerekti¤ini” buyurmaktad›r. Fakat kapi-
talizm koflullar›nda bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. En geliflmifl kapitalist ülkelerde ve refah
dönemlerinde bile iflsizlik vard›r. Sadece nice-
liksel bir farkl›l›k sözkonusudur. Buna karfl›n
“çal›flma hakk›”n›n yaflam bulabildi¤i, iflsizli-

¤in ortadan kald›r›l-

d›¤› tek yer, sosyalist ülkeler olmufltur. Do-
lay›s›yla iflsizli¤e karfl› mücadele, kapitalizme
karfl› mücadelenin en dolays›z sürdürülece¤i
aland›r. Kapitalizmin iflleyiflinin teflhiri bak›m›n-
dan oldu¤u kadar, sosyalizmin propagandas›
yönüyle de en iyi flekilde de¤erlendirilecek bir
sorundur. 

Ve tabi ki, iflsizlerin, faflizmin kitle taban›
haline gelmesini önlemek de büyük önem
tafl›maktad›r. Kriz koflullar› kendili¤inden
devrimci duruma yol açmaz. E¤er bu elve-
riflli koflullar komünist ve devrimciler tara-
f›ndan do¤ru biçimde de¤erlendirilemez ise,
faflizmin kitle gücüne dayanarak yükselifli-
nin temellerini oluflturur. Dünyada ve ülke-
mizde bunun birçok örne¤i vard›r. ‹kinci emper-
yalist savafl öncesi ‹talya ve Almanya, en bili-
nen tipik örnekleridir. Ülkemizde de böylesi dö-
nemler yaflanm›flt›r. Son yerel seçimlerde
MHP’nin oy oran›ndaki art›fl, bu tehlikeyi yeni-
den hat›rlatm›flt›r. Bu yönüyle iflsizli¤e karfl›
mücadele, faflizme karfl› mücadeleyi de kapsa-
makta, onu kitle taban›ndan yoksun b›rakma-
n›n en önemli yolu haline gelmektedir.  

Bu üç temel nokta; iflsizli¤e karfl› mücadele-
nin ne denli önemli oldu¤unu ve krize karfl›
mücadelenin temel aya¤› olmas› gerekti¤ini
göstermektedir. Krizin en büyük göstergesi
olan kronik ve yayg›n iflsizli¤e karfl› mücadele
edilmeden, krize karfl› mücadele edilemez.

* * *
Bütün bunlar›n üzerinden

“Krize karfl› iflsizler hareketini
yaratal›m” diyoruz. Bu yön-

de yaz›l› ve sözlü propa-
ganday› yükseltiyoruz.
Fakat sadece teflhirle,
propaganda ile yetin-
mek, son derece ye-
tersizdir. As›l mesele
gerçekten bir “ifl-
sizler hareketi”
yaratabilmek, bu-
nun araçlar›n›,
yol ve yöntemle-

rini ortaya koymak
ve bu do¤rultuda

ad›mlar atabil-
mektir. “Herke-

se ‹fl! Herke-
se Çal›flma

Hakk›” te-
mel slo-

gan› al-
t›nda

bu yöndeki çabalar› yo¤unlaflt›rmakt›r. Ücret
kesintisi yap›lmadan “6 saatlik iflgünü” talebi
de iflsizli¤e karfl› ileri sürülecek somut bir talep-
tir. Baflta kamu kurulufllar› olmak üzere tüm ifl-
yerlerinde üç vardiya yerine dört vardiyaya
geçmek, herhangi bir yat›r›m yapmadan da is-
tihdam› büyütecek bir uygulama olacakt›r. Ke-
za iflsizlerin “iflsizlik fonu”ndan yararlanma
olanaklar› geniflletilmeli, fon, iflsizler lehine ye-
niden düzenlenmelidir. ‹flsizlere ve ailelerine
paras›z sa¤l›k hizmeti verilmeli, ayr›ca elek-
trik, su, ›s›nma gibi temel ihtiyaçlar› devlet tara-
f›ndan karfl›lanmal›d›r. “‹flçi K›y›m›na Son!”,
“‹flten at›lanlar geri al›ns›n!” talepleri ileri sü-
rülmeli, iflten atmay› zorlaflt›racak yasa ve dü-
zenlemelerin yap›lmas› istenmelidir. 

Önümüz yaz aylar›d›r. ‹flsizli¤in de kendini
en fazla hissettirdi¤i bir dönemdir bu. Eylül
ay›ndan itibaren yo¤un biçimde at›lan iflçilerin,
e¤er alabildilerse tazminatlar›, ya da akraba
yard›mlar› da bu aylarda suyunu çekmektedir.
Burjuvazi tam da bu nedenle “sosyal patla-
ma” korkusu yaflamakta, bunu aç›kça ifade
etmektedir. Aç, iflsiz ve üstelik de umutsuz kit-
lelerin y›k›c› gücünü en iyi onlar bilir çünkü. An-
cak bu y›k›c› güç, belli bir hedef do¤rultu-
sunda örgütlü ve planl› hareket edebilirse,
devrimci bir nitelik kazan›r. Aksi halde kendi-
ne dahi zarar veren bir hale dönüflür. Ya da
dinci gerici hareketin, faflist çeteleflmenin bir
piyonu haline gelir. Yukar›da belirtti¤imiz gibi
bunun örnekleri görülmeye bafllanm›flt›r. 

Bir lastik firmas›n›n reklam›nda sloganlaflt›r-
d›¤› gibi “kontrolsüz güç, güç de¤ildir.” ‹fl-
sizler hareketi de devrimci bir öncünün kontrolü
alt›nda gerçekleflirse ancak, devasa gücünü or-
taya koyabilir. Amac›m›z da bunu yaratabil-
mektir. Bunun biçimleri, bu do¤rultuda gerek-
lefltirece¤imiz çal›flmalar›n sonuçlar› üzerinden
ç›kacakt›r. Di¤er yandan sendikalar içinde “ifl-
sizler komisyonu” gibi iflsizlere dönük özel ör-
gütlenme biçimleri oluflturulmal›, sendikalar bu
yönde zorlanmal›d›r. 

Bu yöndeki çal›flmay›, eylemlerle ve kal›c›
örgütlenme ile taçland›rmak, krize karfl› müca-
delede önemli bir mevzi yarataca¤› gibi, iflçi-ifl-
siz genifl bir kesimle kucaklaflmak bak›m›ndan
da büyük bir kazan›m olacakt›r.

‹fiS‹ZL‹⁄E KARfiI MÜCADELE
Kapitalizme ve krize karfl› mücadeledir



Ba¤›ms›z E¤itimciler
Sendikas›’n›n gerçeklefl-
tirdi¤i bir ankete göre,
gençlerin yüzde 46’s›,
herhangi bir konuda so-
runla karfl›laflt›¤› zaman,
mücadele etmek yerine konuyu kapatmay› tercih
ediyormufl. Gençlerin sadece dörtte biri, sorunu
çözmek için mücadele edece¤ini söylüyor. 

Anketin ortaya ç›kard›¤› sonuç çok çarp›c›.
Yani gençlerin yüzde 75’i yaflam›ndaki sorunlar›
çözmek için “u¤raflmak” istemiyor. Bunun yerine
sorundan uzaklaflmay›, sorunu yok saymay›, so-
runun olmad›¤› bir ortam› aramay› seçiyor. Ve da-
ha kötüsü, do¤ru ve do¤al davran›fl biçiminin de
bu oldu¤unu düflünüyor. 

‹flin bir yan› da flu: Sorunu çözmek için müca-
dele edece¤ini söyleyen yüzde 25’lik bölümdeki
gençler, acaba bu “mücadele etmek” sözünden
gerçekte ne anl›yor, nas›l ve ne düzeyde bir mü-
cadele yürütüyor?

Biraz daha deflelim: Gençlerin önemli bir kesi-
minin, hiçbir biçimde yapamayaca¤› ifller konu-
sunda bile “yapar›m” dedi¤i, hatta yapma sözü
verdi¤i s›r de¤il. Duygu olarak o ifli yapmay› iste-
seler bile, sorunla karfl›laflt›klar›nda baflaracak
güç ve enerjiyi kendilerinde bulamad›klar›n›, bu
nedenle her seferinde ertelediklerini de biliyoruz. 

Yani, sorunu çözmek için mücadele edece¤ini
söyleyen yüzde 25’lik kesimin içinden de önemli
bir kesimi elemek gerekiyor. 

Sonuçta, gençlerin ezici ço¤unlu¤unun, ya-
flam içindeki günlük sorunlar sözkonusu oldu-
¤unda bile çözüm üretme, mücadele etme ve ba-
flarma sözcüklerinin gerçek anlam›n› bilmedi¤ini,
yaflamlar›nda bunlar›n do¤ru biçimde yer almad›-
¤›n› görüyoruz. 

Kapitalizm taraf›ndan ony›llard›r sistemli bir bi-
çimde yarat›lmaya çal›fl›lan, düflünmeyen, sorgu-
lamayan, ö¤renmeyen, yaflam›n asli unsuru olma-
y› baflaramayan genç tipinin en temel özelli¤idir
bu. 

Sanal yaflamlar, sanal baflar›lar
Kapitalist kitle e¤itiminin en önemli unsuru

reklamlard›r. Gerçekle hiç ilgisi olmayan, sanal
bir dünya, sanal de¤erler sistemi sunar bu rek-
lamlar. 

Reklamlarda hayat çok kolay, kavramlar ise
son derece demagojiktir. Mesela hiç tan›mad›¤›n
bir k›z› “tavlamak” için, ona bir dondurma uzat-
man yeterlidir. Mesela “birlikte üretmek”, efllerin
mutfakta birlikte makarna piflirmesinden, “hayat›
paylaflmak” ise, efllerin birlikte al›flverifle ç›kma-
s›ndan ibarettir. Cips paketlerinde “iki lezzet bira-
rada” oldu¤u gibi, iki k›zdan birini seçmek zorun-
da kalmamal›, ikisiyle birden birlikte olabilmelidir,
seçmek zorunda de¤ildir. Tek bafl›na bir paket
cipsi ya da bir paket büskiviyi yiyebilmek, en iyi
niteliklere sahip bir sevgili ile birlikte olmaktan
daha büyük bir önem tafl›maktad›r. Bir dondur-
may› yerken, ne yüzde 99’luk indirim kampanya-

lar›, ne uzayl›lar›n
dünyay› basmas›, ne
yanan bir ev... Dünya
y›k›lsa umrunda ol-
maz, dondurma hep-
sinden önemlidir. 

O kadar çok örnek var ki… Kapitalist sistemin
ruhu ve özü sinmifltir bu reklamlara. Bu nedenle
seyretti¤imiz her reklamda, en çi¤ biçimiyle ve
bombard›man halinde ya¤ar üzerimize... Ana fikir
ise tektir: “Sen dünyan›n merkezindesin! ‹stedi¤in
her fleyi al, s›n›rs›zca e¤len, hayat›n› yafla, hiçbir
sorunla u¤raflma, can›n› s›kma!”

Kapitalizmin yaratt›¤› ortalama aile dünyas› da
bunu körüklemekte, gençlerin bu tarzda yetiflme-
sini kolaylaflt›rmaktad›r. Çocuklar hayat›n zorluk-
lar›ndan, yaflamda önlerine ç›kan engellerden
uzak bir biçimde yetifltirilmektedir. Çocu¤un dün-
yas›nda ortaya ç›kan bütün zorluklar, aileleri ta-
raf›ndan afl›lmakta, çocu¤un yürüyece¤i yol düz-
lenmektedir. 

Bugün pekçok aile, “biz büyüklerimizden bir-
fley istemesini bilmezdik. fiimdi çocuklar istiyor
ve almas›n› biliyor” diye sevinmektedir. Oysa bu-
rada büyük bir çarp›kl›k sözkonusudur. ‹steme ve
elde etme yöntemi çarp›kt›r çünkü. Ailesinin
oyuncak alamad›¤› durumda, bir çocu¤un tahta-
dan, bezden, tafltan, evdeki ifle yaramaz eflyalar-
dan oyuncak yapmas›, o oyunca¤› elde etmek
için emek vermesi baflka bir fleydir; “ben oyun-
cak istiyorum” diye al›flverifl sepetine yap›flarak
ç›¤l›k ç›¤l›¤a ba¤›rmas› baflka birfley. 

Birincisinde emek ve baflar› vard›r, ikincisinde
ailenin yaratt›¤› korunakl› dünyan›n fl›mar›kl›¤›.
Çocu¤u büyüten, olgunlaflt›ran en büyük etken,
kendi bafl›na baflard›klar›d›r. Ailesinin ona sa¤la-
d›klar› ise, yafl› büyük-akl› küçük, gerçek yaflam-
da asla kendi ayaklar›n›n üzerinde durmay› bece-
remeyen, istedi¤i herfleyin haz›r biçimde önüne
gelmesini bekleyen “sanal insan”lar yarat›r. 

‹flte bu “sanal insan”lard›r, sendikan›n yapt›¤›
ankette, “önüme ç›kan sorunlarla mücadele et-
mem, b›rak›r giderim” diyenler. 

Emek vermeden baflar› olmaz
Elbette ki sanal baflar›lardan sözetmiyoruz.

Mesela derslerdeki baflar›lar, s›navda al›nan notlar
de¤ildir k›stas›m›z. Zaten bu ezberci e¤itim siste-
minde, “iyi ezber yapmak”t›r baflar›. Gerçek ha-
yatta ise baflar›; ilgi duydu¤un bir konuda günler-
geceler boyunca okumak, araflt›rmak, elinde ka-
¤›t-kalem sürekli notlar almak, o alanda çal›flarak
bir ürün ortaya ç›karmakt›r.  

Hayat›n bir parças› olan sorunlar karfl›s›nda
elde edilen baflar›lard›r kast›m›z. Çünkü hayat,
reklamlardaki gibi de¤ildir. Birfleyleri elde etmek
için mutlaka emek vermek, zorluklarla mücadele

etmek, engelleri
aflmak gerekir.
Ve bu hiç de kolay
de¤ildir. Ama ger-
çek mutluluklar
ve gerçek ba-
flar›lar, tam da
bu tarzda büyük
zorluklarla mü-
cadeleler so-
nucu elde edi-
lir. 

Mesela sanal dünyada sevgililer mükemmeldir:
Güzel-yak›fl›kl›, seninle hep ilgilenmeye haz›r, hep
gülen, yaflamdaki en önemli sorunlar› bir doku-
nuflla çözüveren… Oysa gerçek yaflamda sevdi-
¤in insanla yapaca¤›n fleyler, birlikte dondurma
yemekten, k›rlarda koflmaktan, mutfakta tango
yapmaktan ibaret de¤ildir. 

Gerçek insanlar›n sorunlar› vard›r, s›k›nt›lar›,
al›nganl›klar›, kusurlar›, hatalar›... Hiçbirisi mü-
kemmel de¤ildir. Zaten kendimiz de mükemmel
de¤ilizdir. Ama tam da sistemin insanlara enjekte
etti¤i, bu mükemmeliyetçi bak›fl, en küçük uyufl-
mazl›kta, en basit hatada, s›radan bir eksiklikte
büyük kavgalar›n yaflanmas›na neden olmaktad›r.
Basit bir sorun, dev da¤lara dönüflmektedir. 

‹lk günlerin heyecan› geçip de sorunlar, uyufl-
mazl›klar ortaya ç›kmaya bafllad›¤›nda, ilk baflta
düflünülen, iliflkiyi bitirmektir. (Sendikan›n anketi-
ni dikkate al›rsak, yüzde 46’l›k bir bölüm bunu
tercih etmektedir) Bu nedenle günümüzde kal›c›,
uzun süreli iliflkiler yaflanmas› oran› giderek azal-
maktad›r. 

Elbette “sevdi¤im için emek harcar›m, onu dü-
zeltmek için u¤rafl›r›m” diyenler de vard›r. Ancak
bu emek verme ve sorunlarla mücadele etme
yöntemi de oldukça tart›flmal›d›r. Yayg›n olan
“flöyle bir hata yap›yorsun, bunu düzelt” demek
ve bu konuflman›n, sorunu çözmek için yeterli ol-
mas›n› beklemektir. Ama ifller bu kadar kolay de-
¤ildir. Kendi kiflili¤imizde yer etmifl bir eksikli¤i
nas›l tek bir konuflma ve tek bir müdahale ile de-
¤ifltiremiyorsak, karfl›m›zdaki kifliyi de¤ifltirme-
dönüfltürme çabam›z da bu kadar kolay sonuç
vermez. 

Mücadele etmek, öncelikle sevgi ve sab›r ge-
rektirir. Gerçek bir sevgi, karfl›m›zdaki kiflide gör-
dü¤ümüz hatay› düzeltme iste¤ini güçlendirir. Sa-
b›r ise, o hatayla mücadelenin en önemli unsuru-
dur. Elbette hiç de kolay de¤ildir, bir insan›n ha-
talar›yla mücadele etmek. Daha zor olan ise, ken-
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di hatalar›m›zla mücadele etmektir. Çünkü “iliflki-
ye emek vermek” sadece karfl›m›zdakini de¤ifltir-
mekten geçmez, mutlaka kendimizde de de¤ifl-
mesi gereken yanlar vard›r. Ve söz konusu olan
iki tarafta da y›llar›n getirdi¤i al›flkanl›klar, kiflilik
özellikleri, davran›fl biçimleri, kal›plaflm›fl düflün-
celerdir. Sertleflmifl bir kabuktur bu. K›rmak için
sistemli bir biçimde ve sab›rla vurmak gerekir,
hem kendimizdeki hem karfl›m›zdakinin kötü al›fl-
kanl›klar›na. 

B›rak›p gitmek ve ideal sevgiliyi aramak, daha
kolay yoldur tabi. Mücadele etmesini bilmeyenle-
rin, ya da sevmeyenlerin tercih ettikleri yol da bu-
dur. Ama ne yaz›k ki ideal bir sevgili yoktur, bu
nedenle bulmak da mümkün de¤ildir. Di¤er taraf-
tan, e¤er arada sorunlar yaflansa da gerçekten
güçlü bir sevgi var ise, bu büyük çaban›n sonu-
cunda elde edilecek ödül, herkesin g›pta ile baka-
ca¤› kadar büyüktür.  

Örgütlemek, mücadele etmeyi gerektirir
Sadece sevdi¤imiz insan de¤ildir sözkonusu

olan. Örgütlemeye çal›flt›¤›m›z insanlar için de
büyük bir emek ve çaba harcamam›z gerekir. He-
le ki bir devrimci olmak, bu emek ve çabay› daha
da fazla vermemizi gerektirir. Çünkü bir devrimci,
örgütlemek istedi¤i kifliden bir ad›m önde demek-
tir. Düzenle ba¤lar›n› koparmada, sistemin yarat-
t›¤› sorunlar› görmede, çözüm yollar›n› bilmede,
bir ad›m daha öndedir. Öyleyse, çaba harcamak
da öncelikle ona düflmektedir. 

Kimse devrim saflar›na mükemmel bir devrim-
ci olarak gelmez. Herkesin pekçok eksi¤i vard›r.
Zaten bu sistemde eksiksiz bir insan olmas› da
mümkün de¤ildir. Devrimci oldu¤unu söyleyen,
devrim saflar›nda kimi görevler üstlenen insanlar
bile, kiflisel dönüflümlerini tamamlam›fl, eksiklik-
lerini aflm›fl ve devrimin-sosyalizmin de¤erleriyle
donanm›fl de¤ildirler. Kiflisel dönüflümü tamam-
lamak, deyim yerindeyse “bir f›r›n ekmek yeme-
¤i” gerektirir. Ve bu da, çok büyük zorluklarla
mücadele ederek yürümeyi gerektiren bir yoldur. 

Kimi zaman herhangi bir tart›flman›n arkas›n-
dan “o adam olmaz, ifle yaramaz” diyerek kestirip
atanlar olabilmektedir. Oysa bu de¤erlendirme,
sözkonusu kiflinin adam

olup olmayaca¤›n›
de¤il, bu sözü
söyleyen devrimci-
nin, mücadele
etme, zorluk-

larla bafl etme gücünün olmad›¤›n›, emek verme
ve insan örgütleme becerisinin bulunmad›¤›n›
gösterir. 

‹nsanlara öncelikle objektif bir gözle bakmak
gerekir. Eksikliklerini ve olumluluklar›n› görebil-
mek ve ona karfl› nas›l davranmak gerekti¤ini be-
lirlemek buradan geçer. Kimi fleyler vard›r ki, ger-
çekten de çok ciddi ve tehlikelidir. Mesela saflar›-
m›za kat›lmak, yan›m›zda olmak isteyen, ama
uyuflturucu kullanmak, h›rs›zl›k, ahlaki düflkünlük
gibi özellikler tafl›yan insanlar›n faydadan çok za-
rar› olur; onlar› yaklaflt›rmamak, bir iliflki kurula-
caksa bile d›flar›dan kurmak ve öncelikle bu so-
runlar›n› gidermelerini istemek en do¤rusudur. 

Ama yayg›n olan bu de¤ildir. Devrim saflar›na
kat›lmaya gelen insanlar, sonuçta bir devrimci ol-
ma iste¤iyle gelmektedirler. Eksikliklerini aflma,
kendilerini yenileme, sosyalist bir dünyan›n de-
¤erler sistemiyle donanma istekleri, niyetleri daha
güçlüdür. Öyleyse onlara verilecek eme¤in ve on-
lar›n kötü yanlar›yla yap›lacak mücadelenin mut-
laka bir kazan›m› olacakt›r. 

‹nsanlar›n öncelikle “içine” bakmak gerekir.
Düzenin kirlerine daha uzak, daha temiz, dürüst,
çal›flkan vb insani erdemleri, iyi özellikleri tafl›-
yanlar, herkesten daha fazla özel ilgiyi hakeder-
ler. Onlar›n da elbette baz› olumsuz yönleri, yanl›fl
al›flkanl›klar› olabilir. Ama “mayas› sa¤lam” olan-
lar, bu kötü al›flkanl›klar›n› daha kolay ve daha
büyük bir istekle üzerlerinden atacaklard›r. 

Ancak bunu baflarabilmeleri, onlara do¤ru bir
“önderlik” gerçeklefltirmekten, hatalar›yla do¤ru
biçimde mücadele etmekten geçer. “Do¤ru bi-
çimde mücadele etmek” diye özellikle vurguluyo-
ruz. Çünkü mücadele etmek, karfl›m›zdakiyle
kavga etmek, d›fllay›c› ve itici bir biçimde davran-
mak ve bizden uzaklaflt›rmak de¤ildir. Kiflinin
kendisiyle de¤il, yaflad›¤› sorunla mücadele et-
mek demektir. O sorunun çözüm yollar› üzerine
kafa yormak, çeflitli yöntemler deneyerek çözme-
ye çal›flmakt›r. Ve bunu yaparken de, her aflama-
da, karfl›m›zdakine de¤er verdi¤imizi, onu kazan-
maya çal›flt›¤›m›z›, onun daha iyi olmas› için u¤-
raflt›¤›m›z hissetirmektir. 

Asl›nda birini düzeltmek için verilen mücadele,
kendimizi de düzeltmek anlam›na gelir. Onu ör-
gütlemek için harcanan her emek, kendimizi ol-
gunlaflt›rmak, daha örgütlü hale getirmektir. Çün-
kü düzeltmek için u¤rafl›rken, kendi eksiklikleri-

miz de ç›kar ortaya. Sahip
olmad›¤›m›z bir de¤eri, iyi

bir yönü, baflkas›na ve-
remeyiz çünkü. E¤er
sorununu çözmede
zorlan›yorsak, bizde
de bir eksiklik var
demektir. Onun so-
rununu çözebilmek
için, kendi sorunlar›-

m›zla da yüzleflir ve
çözme çabas›na girifliriz.

Emek verdi¤imiz her insan, bizim kendimize de
verdi¤imiz bir emektir ayn› zamanda. Onu dönüfl-
türmek, kendimizi de dönüfltürmekten geçer. Bu
nedenle baflkas›na emek vermek, öncelikle kendi-
mizi güçlendirmektir. 

“‹nsan›n insanlaflmas›” süreci,
baflar›larla gerçekleflir
Mücadele denilen fley, tek bir çarp›flmadan

ibaret de¤ildir. Mücadele, küçük yenilgi ve küçük
baflar›lardan oluflan say›s›z çarp›flman›n toplam›-
d›r. Her çarp›flman›n arkas›ndan durup bir de¤er-
lendirme yapmak gerekir. Yenilgi ile bitmiflse, ya-
p›lmas› gereken, nerede hata yapt›¤›n› tespit et-
mek, baflka bir yol bulup yeniden harekete geç-
mektir. Kendinde hangi yönlerin zay›f ve eksik ol-
du¤unu, hangi yönleri güçlendirmek gerekti¤ini
bulup ç›karmakt›r. Hangi durumda hangi yönte-
min etkili olaca¤›n›, hangi silahlar› kullanmak ge-
rekti¤ini, karfl› taraf›n güçlü ve eksik yanlar›n›,
nelerden etkilendi¤ini, çarp›flman›n gerçekleflti¤i
zeminin nesnel koflullar›n›n savafl üzerindeki etki-
sini vb. düflünmek ve bunlar› hayata geçirmektir.
Ve her zaman emek vermek, sab›rl› olmak, çal›fl-
mak, çal›flmakt›r… 

Bu tarzda kazan›lan her baflar›, ileri at›lan her
ad›m, insan›n insanlaflmas› sürecinde önemli bir
halkad›r. Çünkü yaflam›n kendisi bir mücadeledir.
Yaflam, zorluklara karfl› verilen savafllarla ilerler. 

‹nsanl›k tarihi de böyle yaz›lm›flt›r. ‹lkel insan,
tafltan ilk aletlerini yapmaya bafllad›¤›nda, yafla-
ma savafl›nda di¤er hayvanlardan ayr›flmaya bafl-
lar ve insan›n dönüflüm süreci böyle bafllar. Her
zaman en kolay olana yönelmek, yaflam›nda bir-
fleyleri de¤ifltirmek için u¤raflmamak, do¤adaki
di¤er canl›lara; bitkilere ve hayvanlara özgü bir
özelliktir. ‹nsan ise, zorluklar›n üzerine giderek
onlardan ayr›flm›flt›r. Tafl›n yontulmas›ndan bafl-
layan ve bugünlere uzanan süreç, insan›n en
önemli insani özelli¤inin, mücadele gücünün ürü-
nüdür. 

Her zaman kolay olan› seçen, zorluklar karfl›-
s›nda yüzgeri eden, bir fleyi elde etmek için ger-
çek bir emek harcamayanlar, “sanal insanlar”d›r
ve onlar›n yaflamdan elde edebilecekleri birfley
yoktur. Gerçek dostluklar kurmak, sayg› ve sevgi
dolu bir iliflkiyi y›llarca sürdürmek, tarih sayfala-
r›na alt›n harflerle kaz›nan bir eser yaratmak, ço-
rak bir toprakta yemyeflil bir bahçe yaratmak, la-
baratuvarda yeni bir fley icat etmek, dünyay› de-
¤ifltirecek bulufllar yapmak, kapitalist sisteme
meydan okumak, devrimi gerçeklefltirmek, sos-
yalizmi infla etmek, “sanal insanlar”›n baflarabi-
lece¤i fleyler de¤ildir.

Bunlar› ancak, yaflam içinde karfl›s›na ç›kan
her sorunun üzerine giden insanlar baflarabilir.
Çünkü onlar, girdikleri her çarp›flmadan güçlene-
rek ç›karlar; karfl›lar›na ç›kan her engel, onu afl-
ma azmini ve kararl›l›¤›n› beraberinde getirir; afl-
t›klar› her zorluk, kendilerine güvenlerini art›r›r;
kazand›klar› her baflar›, onlar› biraz daha insan-
laflt›r›r. 

“‹nsanlaflmak”, bütün o küçük küçük çarp›fl-
malar›n ürünü olan büyük bir baflar›d›r. Ve ancak
insanlaflma sürecinde böyle mücadeleci ve bafla-
r›l› bir biçimde yürüyenler, daha büyük ve gör-
kemli baflar›lara imza atacaklard›r. Yaflamlar› bo-
yunca küçük küçük hedefleri fethederek yürüyen-
ler, görkemli hedefleri fethetme gücünü kazana-
caklard›r. Ve insanl›k tarihinde en büyük baflar›-
lar, onlar›n fethettikleri hedeflerden do¤acakt›r. 
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Y›llard›r haz›rl›¤› yap›lan s›n›rdaki may›nl› arazi-
lerin may›nlardan temizlenmesi ifli, hükümetin ç›kar-
d›¤› yasa tasar›s›n›n mecliste görüflülmeye bafllama-
s›yla birlikte gündeme bomba gibi düfltü.

Suriye s›n›r›ndaki may›nlar›n temizlenmesi için
hükümet önce kararname ç›karm›flt›. Kararnameye
göre, bu arazilerin may›ndan temizlenmesi ifli yaban-
c› bir flirkete verilecek, bu flirket de temizledi¤i arazi-
ye karfl›l›k olarak, 40 y›ldan fazla bir süre için sözko-
nusu araziyi kullanma hakk›na sahip olacakt›. 

Ancak bu kararnameyi Dan›fltay Mart 2009’da
durdurdu. Hükümet bu sefer de kararname ile ayn›
içerikte yasa tasar›s› haz›rlad›. Ve tasar› mecliste
oylamaya aç›ld›. 

Dolay›s›yla ifl, ihale aflamas›na gelip dayan›nca,
ortal›k hepten k›z›flm›fl oldu. Milli Savunma Bakan›
da dahil, AKP grubu içinden de sesler yükselmeye
bafllad›. ‹hale ‹srail’li bir flirkete mi yoksa baflka ya-
banc› bir flirkete mi gidecekti? Ya da TSK’n›n söyle-
di¤i gibi, NATO’ya ba¤l› NAMSA (‹kmal ve Bak›m
Ajans›) projesi kapsam›nda m› ele al›nacakt›?

Daha da do¤rusu, sorun sahiden bu sorularda m›
dü¤ümleniyordu?

* * *
Emperyalist pazara göre flekillenmifl tar›msal

alanlar›n ve emperyalist g›da tekellerinin ihtiyac› te-
melinde tar›m›n yeniden biçimlendirilmesi, söz konu-
su tekellerin ve iflbirlikçilerinin ifltah›n› kabart›rken,
aralar›ndaki rekabetin de ayn› oranda h›z kazanma-
s›na ve fliddetlenmesine yol açt›. Emperyalizme ba-
¤›ml› yar›-sömürge ülkelerde toprakta büyük serma-
yenin egemen olmas› ve topra¤›n bu sermayenin
elinde merkezileflmesi süreci, iflbirlikçi g›da tekelleri-
nin aras›ndaki rekabeti fliddetlendirmeden ilerleye-
mezdi zaten.

Dolay›s›yla dünya topraklar› g›da alanlar›na,
tar›msal zenginliklere göre de paylafl›l›yor. Buna
ba¤l› olarak may›nl› arazilerin tar›ma aç›lmas› ihtiya-
c›, tüm dünyada bu alandaki rant kavgas›n› da büyü-
tüyordu. Çünkü tar›msal alanlar›n toprak yap›s›, pek-
çok nedenden dolay› bozuldu. Azami kar h›rs› ve
toprakta da büyük sermayenin hakim hale gelmesi,
bunun temel nedeniydi. Azami kar h›rs›na
ba¤l› olarak üretilen GDO’lu ürünler (Geneti-
¤i De¤ifltirilmifl Organizmalar), toprak yap›s›-
n› bozan önemli bir etkendi örne¤in. Bu ne-
denle de dünya topraklar› organik tar›-
ma uygunluk aç›s›ndan yeniden
paylafl›l›yordu, ek olarak. 

Zaten feodal kal›nt›lar› do¤as›
gere¤i kökten tasfiye etmeyen ka-
pitalist-emperyalist sistem, k›r iflçi ve
emekçileri yüksek teknikle tar›m yap-
maktan al›koyup, en ilkel tar›m aletleri-
ne ve zorlu çal›flma koflullar›na mahkum
ederek, yüzy›llard›r dünya tar›msal top-
raklar› yorulma aflamas›na çoktan var-
d›rm›flt›. K›r proleterlerini ve küçük
üreticileri, karn›n› bile doyuramaz ha-
le sokup, bölükler halinde metropol
kentlere göç etmek zorunda b›rakan
sistem, topra¤› gerçek sahiplerinin

elinden al›p büyük toprak sahiplerine sunarken,
en verimli tar›m topraklar›n›n talan edilmesine
yol açt›. Vahflice tar›md›fl› alanlara aç›lan bu verimli
topraklarda, art›k ürün üretilemez noktaya gelindi. 

fiimdi tüm dünyada, holdingler için organik tar›m,
gözde sektörler aras›nda ön s›rada. 

Ve sektör, büyük bir sermayeyi, büyük ölçekli
üretimi gerektiriyor. Bu nedenle de emperyalist
tekeller, yorulmam›fl, uçsuz bucaks›z topraklara
üflüflüyorlar. Bunun ad›na da “toprak kiralama”
diyorlar. Emperyalizme ba¤›ml› ülkelerden milyon-
larca dönümlük araziler kiralan›yor. Ve hem de öyle
birkaç y›ll›¤›na de¤il, yar›m as›rl›¤›na, yüz y›ll›¤›na...
Özellikle Afrika, Asya, Latin Amerika ülkelerinden ki-
ralan›yor bu topraklar. Daha flimdiden emperyalist
tekellerin kiralad›¤› topraklar, milyonlarca hektar›
buluyor. 

Topraklar› kiralanan ülkeler aras›nda kuflkusuz
Türkiye de var. En verimli topraklar›m›z, “kiralama”
ad› alt›nda emperyalist haydutlara peflkefl çekiliyor.
Erzurum, Adana, Dersim, Düzce Ovas›, GAP bölge-
si, Beyflehir Gölü Havzas›, Do¤u Karadeniz Bölgesi,
Konya Ovas›, akla ilk gelenler.

* * *
Emperyalist tekeller pekçok yolla organik tar›m

alanlar› aç›yor. Ba¤›ml› ülke topraklar›n›, kendi ülke-
lerinin kimi toprak parçalar›n›, organik tar›m üretmek
üzere ay›r›yor. Baz› yorgun topraklar› dinlendirip dö-
nüfltürmek yolu da dahil, “pilot bölgeler” seçiyorlar. 

Fakat bu yollar da yetmiyor. May›nl› arazilerin or-
ganik tar›m için kullan›lmak üzere may›nlardan te-
mizlenmesi yolu da sürüyor tüm h›z›yla.

Bunun için uluslararas› anlaflmalar sokuldu dev-
reye.

Ottawa Sözleflmesi bunlardan biri ve Türkiye, bu
sözleflmeye imza att›. Ottawa Sözleflmesi (Anti Per-
sonel May›nlar›n Yasaklanmas›) sözde may›nlarla
mücadele ediyor ve bir dolu demagojik faaliyetler yü-
rütüyor. Ottawa Sözleflmesi’nin yürürlü¤e girmesinin
10. y›l›nda Birleflmifl Milletler (BM) Genel Sekreteri
Ban Ki-Mun, “10 y›lda 40 milyon kara may›n› imha
edildi, anti personel may›nlar›n üretimi, sat›fl›, nakli-
yesi durduruldu” diye aç›klamalarda bulundu. Sözde
misket bombalar›n›n kullan›lmamas› için çal›flmalar
yürütüyorlar. Oysa ‹srail’in Filistin’e ya¤d›rd›¤› mis-
ket bombalar› bilincimizde en taze olan›. Öte yan-

dan ABD ve Almanya, may›n yasaklama anlafl-
malar›na imza atmas›na ra¤men, may›n sa-
tan ülkelerin bafl›nda geliyor. 

Türkiye de “May›n Yasaklama Anlaflma-
s›”n› 25 Eylül 2003 tarihinde imzalad›. Buna
göre ilk 5 y›l içinde eldeki stoklar› imha ede-
cek ve 10 y›l içinde de tüm antipersonel kara
may›nlar›n› temizleyecekti. 

Hangi birini temizleyecek Türkiye? Suç
dosyas› o kadar kabar›k ki. Bir may›n tarlas›
olan Kürt illerinin neredeyse tamam›n› m›?
Çünkü sadece Yunanistan, Suriye, Erme-
nistan ve Irak gibi ülkelerle olan s›n›r böl-
geleri de¤il, s›n›r bölgesi olmakla hiç il-
gisi bulunmayan iç illeri de kaps›yor ma-
y›nlar. Güvenlik tesislerinin etraf› de¤il

sadece, yak›larak boflalt›lan köylerin etraf› da da-
hil, flehirler de may›nlarla döfleli. 

TSK verileri 982 bin may›n oldu¤unu gösteriyor
Türkiye’de. Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül ise,
(o da TSK verilerine dayanarak) depolanm›fl olan 2
milyon 690 bin 929 adet antipersonel kara may›nla-
r›ndan 1 milyon 156 bin 724 adedinin temizlendi¤ini,
1 milyon 804 bin 205 adedinin temizlenmesinin de
2010 y›l›nda tamamlanaca¤›n› söylüyor. Anti-tank
may›nlar ise henüz imha edilmemifl. 

Uluslararas› Karamay›nlar› Yasaklama Kampan-
yas›’n›n üyesi olan May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi Ko-
ordinatörü Muteber Ö¤reten, (3 Nisan 2009 tarihin-
de) yapt›¤› aç›klamada flöyle konufltu:

“2004 y›l›nda May›n Yasa¤› Anlaflmas›’na taraf
olan Türkiye’nin 1 Mart 2008 tarihine kadar stokla-
r›ndaki may›nlar› imha etmesi, 2014 y›l›na kadar top-
ra¤a döfleli may›nlar› temizlemesi ve may›n kurban-
lar›n›n topluma yeniden kat›l›m› için gerekli kolayl›k-
lar› sa¤lamas› gerekiyordu. Ancak hala stoklardaki
may›nlar›n imha ifllemi tamamlanamad› ve bu konu-
da net bir tarih verilmiyor. Topra¤a döfleli may›nlar›n
temizli¤i için sadece 5 y›l›m›z kald› ve hala bir prog-
ram aç›klanmad›. 2004 y›l›nda Türkiye’de her üç
günde bir kifli may›n/UXO patlamas› nedeniyle ya
yaflam›n› yitiriyor ya da sakat kal›yordu, 2008 y›-
l›na ait rakamlarda hiçbir de¤ifliklik olmad›. Ma-
y›n kurbanlar›n›n fiziki ve psikolojik rehabilitasyon,
e¤itim, istihdam sorunlar› devam ediyor.” (abç)

May›nlar nedeniyle bugüne dek büyük ço¤unlu¤u
çocuk olan 10 bin kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i biliniyor.
Ve binlerce kiflinin de sakat kald›¤›. Sakat kalanlar›n
tedavi edilmesi için kurum ve rehabilitasyon merkez-
leri de yok. Dahas› bu, masraf olarak görüldü¤ü için
gerçekleflmiyor. 

Antipersonel may›n stoklar›n›n imha edilmesi
için, anlaflma gere¤i son tarih 1 Mart 2008’di. Fakat
May›s 2008 tarihi verilerine göre, stokta hala 2,5 mil-
yondan fazla may›n var ve e¤itim amaçl› bulundur-
du¤u may›n say›s› olarak da, di¤er ülkelere göre, en
yüksek rakama sahip ülke Türkiye. Ve Türkiye, ayn›
zamanda stoklar›nda misket bombas› da bulunduru-
yor. 

* * *
Demek ki, sorun ne may›ns›z bir dünya yarat-

makt›r, ne de ulusal ç›karlard›r. May›nlar ya da farkl›
patlay›c›lar›n kullan›lmas› kapitalist-emperyalist sis-
tem sürdü¤ü sürece devam edecektir. Ne zaman ki
iflçi ve emekçiler, topraklar› bu sistemin elinden
kopar›p alacaklar, savafllar› ve sömürüyü orta-
dan kald›racaklard›r; iflte o zaman may›ns›z,
bombas›z ve savafls›z bir dünyadan bahsedilebi-
lecektir. 

Kuflkusuz dünyam›z›n may›nlardan temizlenmesi
mücadelesi sürdürülmelidir ve zaten de süren müca-
dele ve yükselen tepkilerin etkisi bugün de görül-
mektedir. 

May›nl› araziler, kirlenmemifl ve kimyasal hiçbir
maddenin yüzünü görmemifl son derece verimli ta-
r›m arazileridir ve de tam da emperyalistler ve iflbir-
likçilerin istedi¤i gibi çok büyük alanlard›r. Yani maki-
neli büyük ölçekli tar›m yapmak için de son derece



AIDS, SARS, EBOLA, Bat› Nil Virü-
sü, kufl gribi derken flimdi de domuz
gribi ç›kt›. Dikkat ederseniz, son dö-
nemlerde y›lda bir, en fazla 2-3 y›lda
bir böyle bütün dünyaya yay›lma tehli-
kesi olan salg›n hastal›klar ortaya ç›k-
maya bafllad›. Bu salg›nlar›n daha ön-
ce olmayan yeni hastal›k türleri olmas›
“neden flimdi” sorusunun sorulmas›na
neden oluyor. Kufl gribi virüsü tarih bo-
yunca kufllarda bulunan bir virüsken
ve insanlara bulaflmazken ne oluyor
da birden insanlara bulaflmaya bafll›-
yor? Ya da daha önce insanda hiçbir
hastal›k yapmayan keneler yaz ayla-
r›nda onlarca insan›n ölümüne neden
olabiliyor. 

Bu de¤iflimler konusunda uzmanlar
iki önemli neden üzerinde bulufluyor: 

Birincisi, savafllar. Savafllarda kul-
lan›lan kimyasal ve nükleer silahlar,
köy boflaltmalar, orman yakmalar vb.
nedenlerle do¤an›n dengesi bozuluyor. 

‹kincisi, kapitalist afl›r› kar h›rs›
nedeniyle do¤an›n tahribi ve do¤al
dengenin bozulmas›. Do¤an›n den-
gesinin bozulmas›yla, hastal›k yapan
mikroplar da biçim de¤ifltirerek yeni
hastal›klar oluflturuyor ya da hastal›k
yapan türlerin populasyonunun bask›n
hale gelmesi hastal›k oran› art›yor. 

Üçüncü neden ise laboratuar or-
tam›nda, genetik olarak d›flar›dan
müdahale edilmesi. Genetik biliminin
ulaflt›¤› düzeyle günümüzde bakteri ve
virüs gibi canl›lar›n genetik yap›lar›yla
oynamak çocuk oyunca¤› haline gel-
mifltir. 

Son dönemdeki salg›nlar›n hepsin-
deki aktör, virüslerdi. Burada bir soru
daha akla geliyor. Neden hep virüsler?
Biyolojik savafl için seçilen mikroor-
ganizmalar›n a¤›rl›kl› bir k›sm›n› vi-
rüsler oluflturuyor. Bunun baz› ne-
denleri var. Virüslerin çok say›da türleri
bulunuyor. Ayr›ca her türün onlarca alt
türü bulunuyor. Bu da yetmiyormufl gi-
bi d›flar›dan herhangi bir müdahalede
bulunulmadan bile genetik mutasyon
(dönüflüm) geçirerek tür de¤ifltirebili-
yorlar. Bu özellikler, kar u¤uruna mil-
yonlarca insan› gözlerini k›rpmadan öl-
dürebilecek olan emperyalistler için bi-
yolojik silah konusunda aranan özellik-
lerdir. 

Tür de¤ifltirmek kolay oldu¤u için
daha önce hiç tan›nmayan dolay›s›yla
da afl›s› da bulunmayan yeni bir tür
oluflturmak ve bununla yeni bir hasta-
l›k salg›n› bafllatmak hiç de zor de¤il-
dir. Hastal›k salg›n› yapan virüs tespit
edilene ve yeni afl› üretilene kadar mil-
yonlarca insan› öldürebilir. 

Yine genetik müdahale son derece

kolay oldu¤u için, virüslerin has-
tal›k yapma gücü ve bulaflma
flekli de de¤ifltirilebilir. Kufl gribin-
de nerede kalm›flt›k? Bu güne
kadar kufllarda bulunan ama in-
sanlara bulaflmayan H5N1 virüsü
birden insanlara bulaflmaya bafl-
lam›flt›. Sonra insandan insana
bulafl›p bulaflmad›¤› üzerinde du-
rulmufltu. Baz› flüpheli vakalar
bildirilmifl ama en son olarak in-
sandan insana bulaflmad›¤› tes-
pit edilmiflti. Çünkü kufl gribiyle
insan gribi birbirinden farkl›yd›.
fiimdi iki y›l sonra domuz gribi ortaya
ç›k›yor, yine bu güne kadar domuzlar-
da bulunan ama insana bulaflmayan
H1N1 virüsü birden insanlara da bu-
laflmaya bafll›yor. Ama bu sefer insan-
dan insana da bulafl›yor. Ne diyorlar,
birbirinden farkl› olan kufl gribiyle insan
gribi domuzun vücudunda bir araya
gelip yeni bir tür oluflturuyor ve bu yeni
tür insandan insana da bulafl›yor. Ne
tesadüf de¤il mi? Kufl gribi virüsüyle
insan gribi virüsü domuzun vücudunda
birleflmeye karar veriyorlar ve birlefltik-
lerinde de önemli bir halkay› tamamla-
y›p insandan insana da bulaflan ölüm-
cül yeni bir tür oluflturuyorlar(!)  

Bu bir komplo teorisi de¤il. Bir film
senaryosu hiç de¤il. Dünyada sözü
dinlenen iki önemli bilim adam› da
domuz gribi virüsünün laboratuarda
üretilmifl olan bir biyolojik silah ol-
du¤unu aç›klad›lar. Hatta, Rus bilim
adam› Dmitriy Lvov daha 2004 y›l›n›n
Ekim ay›nda yapt›¤› bas›n aç›klama-
s›nda tüm dünyaya yay›lacak grip sal-
g›n›n›n kufl gribi virüsünün mutasyonu
ile ortaya ç›kaca¤›n›, bu sürecin ise
domuz organizmas›nda gerçekleflece-
¤ini ortaya koymufltu. Çal›flmalar›n ta
o y›llarda yap›ld›¤›n›n en önemli kan›t›
bu aç›klama.

Domuz gribinin biyolojik silah oldu-
¤una dair iddialar bununla s›n›rl› de¤il.
Baflka bir Rus bilim adam› Sergey
Merkelov da domuz gribinin biyolojik
savafl›n ürünü oldu¤unu aç›klad›. Mar-
kelov, “Ben domuz gribini Meksika ve
Latin Amerika’da gizli çal›flan CIA la-
boratuarlar›ndan bir s›z›nt› olarak görü-
yorum. Gizli laboratuarlarda ölümcül
domuz gribi üzerine çal›fl›l›yor…” Bu
herhangi bir bilim adam›n›n aç›klamas›
de¤il. Meksika ve CIA laboratuarlar›n›
yak›ndan tan›ma imkan› olan bir bilim
adam›n›n aç›klamas›. Ne diyor Rus bi-
lim adam›: “Ben o bölgede doktor ola-
rak bulundum. Ormanlar›n derinliklerin-
de yüzlerce laboratuar vard›. fiimdi on-
lar›n bir k›sm› otel olarak kullan›l›yor.
Böyle bir otelde kald›m. Bölgede bulu-

nan laboratuarlara bakt›¤›n›zda d›flar›-
dan bir baraka gibi görünüyor. Ancak
içerisi son derece teknolojik donat›l-
m›fl… her bir laboratuarda 40-50 bili-
madam› çal›fl›yor.”

‹kinci bilim adam› Avusturalya’dan.
75 yafl›nda, ömrü virüsleri araflt›rmakla
geçen virüs uzman› Adrian Gibbs.
Avusturalyal› virüs uzman›, domuz gri-
bi virüsünün laboratuardan ç›kma ola-
s›l›¤› çok yüksek oldu¤unu söyledi. Bu-
nu da inceledi¤i virüsteki genetik mu-
tasyon h›z›n›n domuzlar aras›nda gö-
rülen domuz gribinden 3 kat fazla ol-
mas›na dayand›rd›. Yani insanlarda
domuz gribi yap›lan virüsün, domuz
gribine laboratuarda yap›lan genetik
müdahaleyle üretildi¤ini söylüyor. 

Bir tart›flma da domuz gribi virüsü-
nün laboratuarlardan d›flar› nas›l ç›kt›-
¤› konusunda yaflan›yor. Bir kesim bi-
lim adamlar› kazara s›zd›¤›n› söyler-
ken, bir k›sm› da üretilen biyolojik sila-
h›n denendi¤ini ileri sürüyor. Ülkelerin
önlem alma kapasiteleri ya da insanla-
r›n reflekslerinin ölçüldü¤ünü bu arada
da virüsün yay›lma fleklinin belirlenme-
ye çal›fl›ld›¤› iddia ediliyor. 

Sonuç olarak, emperyalist kapitalist
sistemin ve onun kar h›rs›n›n küresel
›s›nmadan salg›n hastal›klara, savafl-
lardan ekonomik krizlere kadar insanl›-
¤›n gelece¤ini tehdit eder duruma gel-
di¤i art›k çok daha net ve çok daha ge-
nifl kesimler taraf›ndan görülmeye bafl-
land›.  Ancak emperyalistler kitlelerin
gördükleri karfl›s›nda sokaklara dö-
külmesini önlemek için k›yamet se-
naryolar› yaratarak insanlar›n kor-
kup içine kapanmalar›n› sa¤lamaya
çal›fl›yorlar. Televizyonlarda dünyan›n
her yan›ndan domuz gribi vakalar›
canl› yay›nlarla aktar›l›yor. ‹nsanlara
evlerine kapamalar› ve maskelerle do-
laflmalar› söyleniyor.  

Oysa bu korkular› yenip tam tersine
bir araya gelip, insanl›¤a k›yameti ya-
ratanlardan hesap sormal› ve kendi
gelece¤imiz için bir fleyler yapmak zo-
runday›z.
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elverifllidir. 
Dolay›s›yla Türkiye, hem ulus-

lararas› emperyalist kurulufl ve an-
laflmalar›n zoruyla, hem de emper-
yalist g›da tekellerinin paylaflt›¤›
tar›msal pazar›n bugün geldi¤i
noktada, kendine bir yer bulmak
için may›n temizleme ifline soyun-
mufltur. Aç›k ki, 250 bin dönümlük
arazide yap›lacak olan organik ta-
r›m için rant kavgas› fliddetlenmifl-
tir ve bunun her tür sonucundan
etkilenecek olan tar›m iflçileri ile
bir bütün olarak iflçi ve emekçiler-
dir. 

Organik tar›m, sözleflmeli çiftçi-
lik yoluyla yap›lacakt›r. Ucuz iflgü-
cü kullan›larak yüksek karlar elde
edilecek ve bu, a¤›r çal›flma koflul-
lar›nda gerçekleflecektir. Türk ta-
r›m tekelleri, ucuz iflçilik maliyetin-
den kazanacaklar›n› ifade eder-
ken, tam da bu nedenle ifltahlar›-
n›n nas›l kabard›¤›n› gizleme gere-
¤i bile duymamaktad›r. 

* * *
May›nl› alanlar›n organik tar›-

ma aç›lmas› üzerinden yürütülen
tart›flman›n en önemli unsuru ise,
araziyi temizlemeye ve tar›m yap-
maya aday olan firman›n ‹srail fir-
mas› olmas›d›r. Özellikle bu du-
rum, tepkileri art›rmakta, kafalar›
kar›flt›rmakta, gerçekten oradaki
amac›n organik tar›m yap›p yap-
mamak oldu¤u konusunda soru
iflaretleri uyand›rmaktad›r. Çünkü
bir yandan bölgenin y›llard›r tar›m
yap›lmad›¤› için verimli topraklara
sahip oldu¤u söylenirken, bir yan-
dan da may›nlardan s›zan kimya-
sallar nedeniyle, may›nl› arazilerin
di¤er arazilere göre çok daha fazla
kirlenmifl olmas› ihtimalinden de
sözedilmektedir. 

Burada da devreye, ‹srail’in
baflka amaçlar› girmektedir. Böl-
gede petrol yataklar›n›n bulun-
mas› ve ‹srail’in tar›m için de¤il,
petrol aramak amac›yla bu top-
raklar› kiralamak istemesi de se-
çeneklerden biridir. Bir di¤er ihti-
mal ise, sözkonusu topraklar›n
Türkiye-Suriye s›n›r› olmas›d›r. Su-
riye ile uzun y›llar savafl ve gergin-
lik içinde yaflayan ‹srail, Türki-
ye’den elde edece¤i topraklarla,
Suriye’nin yan› bafl›nda, hem de
44 y›l boyunca kullanabilece¤i
bir üs elde etmifl olacakt›r. Bu
topraklar, ayn› zamanda Suriye
hatt›n› kullanmadan Irak’tan Ak-
deniz’e kadar uzanan bir flerit
anlam›na da gelmektedir. 

Yani sözkonusu may›nl› arazi-
lere dönük hesaplar çok yönlü, he-
defler çok büyüktür. Ülke toprakla-
r›n›n emperyalistlere peflkefl çekil-
di¤i her durumda ise, kaybeden ifl-
çi ve emekçiler olacakt›r. 

Yeni biyolojik silah; 
Domuz gribi
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Geride b›-
rakt›¤›m›z Ma-
y›s ay›, Sri Lan-
ka’da özgürlük
mücadelesi ve-
ren Tamil Ee-
lam Kurtulufl
Kaplanlar›’n›n

(LTTE), Sri Lanka hükümet güçleri karfl›s›nda ald›¤›
a¤›r yenilgiye tan›kl›k etti. 

Sri Lanka ordusu, Ocak ay›ndan bu yana, Tamille-
rin bulundu¤u bölgeye dönük sald›r›lar›na h›z vermiflti.
May›s ay›nda ise, devlet art›k Tamillere öldürücü dar-
beyi indirmek üzere harekete geçti. 

En az 50 bin kiflilik bir ordu gönderildi Tamillerin
üzerine. Tamiller, ülkenin kuzey do¤usundaki orman-
l›k alanda yafl›yorlard›. Bölgede gerillalar›n yan›s›ra,
yaklafl›k 300 bin sivil de bulunuyordu. Bu bölge, ordu
taraf›ndan kuflatmaya al›nd›. 

Sri Lanka hükümetinin, Tamiller üzerindeki
“zafer”i, onbinlerce sivilin katledilmesiyle gerçek-
leflti. Sivillerin yaflad›¤› topraklar, haftalarca yo¤un
top atefli ve hava sald›r›s›na maruz kald›. Halk›n üze-
rinde korkunç bir katliam gerçeklefltirildi. Sivillerin ça-
t›flma bölgesinden ç›kart›lmas›, yaral› ve hastalar›n
güvenli yerlere geçirilmesi gibi en basit uluslararas›
savafl kurallar› bile iflletilmedi bu sald›r› s›ras›nda. 

Tamil Kaplanlar›, güçlü bir kitle deste¤ine sa-
hip bir gerilla hareketiydi. Bu hareketi bitirmenin
tek yolu ise, Tamil halk›n› bitirmekten geçiyordu.
Bu nedenle, devletin hedefinde sadece gerillalar de¤il,
bütün bir halk vard›. 

Yo¤un çat›flmalar›n arkas›ndan, May›s ay›n›n orta-
lar›na gelindi¤inde, Sri Lanka ordusu, son 26 y›ld›r ilk
kez sahil fleridini ele geçirmeyi baflard›. Kaç›fl yollar›
kesilen Tamiller, son olarak 1 kilometrekarelik bir
çemberin içinde s›k›flt›lar. 

Sri Lanka hükümeti 18 May›s günü, Tamil Kaplan-
lar›n›n lideri Velupillai Prabhakaran’›n, büyük o¤lunun
ve Tamillerin tüm lider kadrosunun öldürüldü¤ünü ve
Tamiller üzerinde “zafer” elde ettiklerini aç›klad›lar. 

Tamillerin temsilcisi Selvarasa Pathmanathan ise,
LTTE’nin internet sitesinde “Bu savafl ac› sonuna
ulaflt›” aç›klamas› yapt›. Sonras›nda bu aç›klaman›n
yerine “Uluslararas› toplumun, Tamil halk›n›n hayat›n›
ve onurunu koruyabilmesi için tek çare buysa, silahla-
r›m›z› susturmaya haz›r›z” ifadesi geçirildi. 

Asya’n›n en uzun gerilla savafl›
Tamil Kaplanlar›n›n Sri Lanka devletine karfl› ver-

di¤i ba¤›ms›zl›k savafl›, 1983 y›l›ndan bu yana sürü-
yor ve “Asya’n›n en uzun süren gerilla hareketi”
olarak tan›mlan›yor. Ancak sorunun kayna¤› çok daha
öncelere uzan›yor. 

II. Emperyalist savafl›n arkas›ndan, Asya’daki pek-
çok ülke gibi Seylan da ‹ngiltere’ye karfl› ba¤›ms›zl›k
savafl› vermifl ve 1948 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› kazan-
m›flt›. Çay› ve pirinci ile ünlü bu ülkenin ad›, 1972 y›-
l›nda “›fl›ldayan ülke” anlam›na gelen Sri Lanka ismiy-
le de¤ifltirildi. 

Hindistan’›n güneydo¤usundaki bu ada ülkesinde,
Tamil ve Sinhali halklar› birlikte yafl›yorlard› ve ba¤›m-
s›zl›k mücadelesini birlikte vermifllerdi. Ancak ba¤›m-
s›zl›¤›n arkas›ndan Sinhaliler devletin bafl›na geç-
mifller, nüfusun yüzde 20’sini oluflturan Tamiller
ise, giderek artan bir ulusal bask› ile karfl› karfl›ya
kalm›fllard›. Asl›nda her iki halk da Hindistan’dan
adaya göç etmifl halklard›. Sinhaliler, Kuzey Hindistan
kökenli idiler ve Budisttiler. Tamiller ise, Güney Hin-
distan’dan göçetmifllerdi ve Hinduist bir halkt›. Hindis-
tan’›n güney kesimlerinde yaflayan Tamiller ile akraba

idiler. 1500’lü y›llardan bu yana, adada Sinhaliler ile
Tamiller birlikte yafl›yorlard›, ancak Tamiller adan›n
kuzeyinde, Sinhaliler ise güneyinde. 450 y›l boyunca
Avrupal› ülkelerin sömürgesi olarak yaflad› adal›-
lar. Önce Portekiz’in, arkas›ndan Hollanda’n›n, son
olarak da ‹ngiltere’nin sömürgesi oldular. 

Ba¤›ms›zl›k savafl›n› birlikte veren bu iki halk›n bi-
rarada yaflamas› mümkün olmad›. Nüfusun ço¤unlu-
¤unu ve devlet erkini ele geçiren ulusun, di¤eri üzerin-
de ulusal bask› kurmas›, sömürücü sistemin kaç›n›l-
maz kural›yd›. 

‹lk çat›flma 1956 y›l›nda, devletin resmi dilinin Sin-
hali dili olarak ilan edilmesinin arkas›ndan yafland›.
1958 y›l›nda Tamillerin ilk ulusal direnifli, kanl› biçim-
de bast›r›ld›. 1976 y›l›nda Velupillai Prabhakaran ta-
raf›ndan, Tamillerin ba¤›ms›zl›¤›n› savunan bir ör-
güt olarak Tamil Eelam Kurtulufl Kaplanlar› (LTTE)
kuruldu. 1983 y›l›nda, örgüt ilk önemli eylemini
gerçeklefltirdi; baflkent Kolombo’ya düzenledikleri bir
sald›r›da 13 asker öldü. Böylece hükümet ile Tamiller
aras›ndaki iç savafl bafllam›fl oldu. Savaflta binlerce
insan öldü, pekçok Tamil, Hindistan’a kaçt›. 

Ülkedeki iç savafl, Hindistan’›n da bu adaya yönel-
mesine neden oldu. Görünürde ateflkes sa¤lamak
için, gerçekte ise, ülkede bir hegemonya kurmak için
Hindistan, adaya askeri kuvvet gönderdi. Tamiller,
Hindistan’a karfl› da savaflmak zorunda kald›lar. Üç
y›l süren ve bin Hindistan askerinin öldü¤ü savafl son-
ras›nda Hindistan adadan çekildi. Tamiller de adan›n
en kuzey ve Hindistan’a en yak›n noktas› olan Cafna
kentinin kontrolünü ellerine ald›lar. 

1995 y›l›nda, Sri Lanka hükümeti, Cafna kentini
yeniden ele geçirdi. 2000’lerin bafl›nda LTTE, ülkenin
do¤usunda ve kuzeyinde önemli bir güce ulaflm›flt›.
2002 y›l›nda Norveç’in araya girmesiyle ateflkes gö-
rüflmeleri bafllad›. Sri Lanka hükümeti, Tamillere ge-
nifl özerklik tan›may› kabul ediyordu. Çünkü Tamil böl-
gesini tümden kaybetmektense, genifl özerkli¤e raz›
olmufltu. Ancak Tamillerin hedefi, ba¤›ms›z bir ülke
kurmakt›. Bu nedenle Tamiller görüflmelerden çekildi-
ler. Buna ra¤men ateflkes bafllam›fl oldu. 

2004 y›l›, önemli bir dönüm noktas›yd›. Tamil-
ler ülkenin do¤usunu kontrol alt›na ald›lar. 2006
y›l›nda ise adan›n üçte birini ele geçirdiler. Vanni
ad›nda küçük bir Tamil Devleti kurmufllard›. Tamiller;
kara, deniz, denizalt› ve hava kuvvetlerinden oluflan
10 bin kiflilik ordusu, donanmas›, haber alma teflkilat-
lar›, bankalar› vb olan çok büyük bir güce ulaflt›. Sri
Lanka donanmas›na ait bir gemiyi bat›racak, hava sal-
d›r›lar› düzenleyecek ölçüde askeri güçleri vard›. 

Tamillerin giderek güçlenmesi ve kurumsallaflma-
s›, Sri Lanka hükümetinin pani¤e kap›lmas›na neden
oldu. 2008 y›l›nda hükümet, 2002’den beri süren atefl-
kese son verdi ve yeniden sald›r›lara bafllad›. Bu sal-
d›r›larda binlerce sivil Sri Lanka ordusunun gerçeklefl-
tirdi¤i bombard›man sonucunda öldü. Binlercesi ise
toplama kamplar›na kapat›ld›. Son olarak 2009 y›l›n-
da, hükümet nihai sald›r›y› bafllatt›. 26 y›lda yaklafl›k
100 bin kiflinin öldü¤ü bu savaflta, hükümet inisiyatifi
ele geçirmifl, Tamillere a¤›r bir yenilgi yaflatm›fl oldu. 

Emperyalistler katliam› destekledi
Tamillere yönelik katliam sürerken, emperyalist ül-

ke ve kurumlar, klasik ça¤r›lar›n› yinelediler: “Sivillere
zarar verilmesin!” BM’de toplant›lar yapt›lar, sivillerin
sa¤l›¤›ndan endifle duyduklar›n› aç›klad›lar vb. 

Bu aç›klamalar›n ne kadar göstermelik ve ikiyüzlü
oldu¤unu, daha önce gerçekleflen bütün kitle katliam-
lar›nda görmüfltük. Emperyalistler, gerçekte hiç bir
halk›n yaflad›¤› zorluklarla, savaflta sivillerin u¤rad›¤›
sorunlarla ilgilenmezler. Onlar› sadece ç›karlar› ilgilen-

dirir. Burada da bütün tepkiler, emperyalistlerin ç›kar-
lar› do¤rultusunda ve ç›karlar› düzeyinde gösterildi. 

Sivillerin en büyük koruyucusu olarak ortaya ç›kan
‹ngiltere, LTTE’yi terör örgütleri listesine alm›flt›. ABD
ve AB’nin tutumu, “ateflkes” ça¤r›lar›n›n ötesine geç-
memifl, K›z›lhaç’›n bile “bir insanl›k vahfleti” olarak ni-
teledi¤i katilam›, durdurmak için somut bir ad›m atma-
m›flt›. BM’nin tavr› ise, oybirli¤i ile haz›rlad›¤› bir aç›k-
lama ile, katliam› bir kenara b›rakarak, yaflananlardan
Tamil gerillalar›n› sorumlu tutmak oldu. Tamillerin y›l-
lard›r süren “terörist hareketleri”ni fliddetle k›nad› ve
onlar› silah b›rakmaya ça¤›rd›. 

Yaflananlar karfl›s›nda Çin’in tutumunun üzerinde
özel olarak durmak gerekiyor. Çin, di¤erlerinden farkl›
olarak aç›k bir biçimde Sri Lanka’n›n yan›nda yer ald›.
Hatta Sri Lanka hükümetinin, Çin’in do¤rudan des-
te¤i ve onay› ile bu katliam› gerçeklefltirdi¤i yolun-
da veriler ortaya ç›kt›. Mesela Çin, konunun BM Gü-
venlik Konseyi’nin gündemine al›nmas›n›, tart›fl›lmas›-
n› bile son haftaya kadar erteledi. Tart›fl›ld›¤› zaman
ise, Çin, Rusya ile birlikte, Sri Lanka’da yaflananlar›n
ülkenin bir “iç meselesi” oldu¤unu söyleyerek bir karar
ç›kmas›n› engelledi. 

Asl›nda Çin’in yaflananlar karfl›s›ndaki tavr› ve saf›
çok net. Çin yönetimi, Tamiller karfl›s›nda Sri Lan-
ka’ya savafl uçaklar› ve 1 milyar dolar maddi destek
sa¤lad›. Bu savaflta aç›k biçimde Sri Lanka hükümeti-
nin saf›n› tuttu. Karfl›l›¤›nda ise, Hint Okyanusunda
stratejik önemi çok büyük bir üs kazanm›fl oldu. 

Di¤er ülkeler aç›s›ndan ise, durum biraz daha kar-
mafl›k. Bir taraftan yaflanan katliam›n büyüklü¤ü
nedeniyle kamuoyunda yükselen tepkiyle, Sri Lan-
ka’ya tav›r alma ihtiyac› duyuyorlar. Di¤er taraftan,
bu tavr›n, Sri Lanka’n›n Çin ile daha fazla yak›n-
laflmas›na neden olaca¤›n› düflünüyorlar. Ancak
bu arada Çin, sessiz sedas›z iliflkilerini gelifltiriyor. 

Özgürlük özlemi yokedilemez
Sri Lanka hükümeti büyük zafer ç›¤l›klar› at›yor ve

Tamilleri yoketti¤ini söylüyor. Askeri anlamda bir “ba-
flar›” kazand›¤›, Tamillere önemli bir kay›p verdirdi¤i
ortada. Ancak hiçbir sömürücü s›n›f›n yokedeme-
yece¤i iki somut gerçek vard›r. Birincisi, bask› al-
t›nda tutulan halklar›n özgürlük ve ba¤›ms›zl›k öz-
lemlerini yoketmek mümkün de¤ildir. ‹kincisi bu
özlem, mutlaka kendi hareketini/örgütünü yarat›r.
Ya Tamiller yeniden toparlan›r ya da farkl› bir isimle
yeni bir hareket do¤ar.   

Tamil Kaplanlar›, ony›llar boyunca yi¤itçe çarp›flt›-
lar. Önderlerini, savafl güçlerini, önemli bir kitle güçle-
rini kaybetmifl olabilirler. Ama önemli baz› fleyleri kay-
betmediler. Öncelikle, yenildiler ama teslim olmad›-
lar. Di¤er taraftan, henüz yakalanmayan baz› önderle-
rinin ve Hindistan topraklar›nda belli düzeyde örgütlü
güçlerinin oldu¤u da biliniyor. Bu durum, “özgürlük,
egemenlik ve flerefleriyle yaflayabilecekleri bir ha-
yat garanti edilmedikçe, silahlar›n› b›rakmayacak-
lar›n›” söyleyen bir hareketin, bir süre sonra yeniden
toparlanmas› için gerekli altyap›n›n oldu¤unu gösterir.
En önemlisi ise Tamil halk› üzerindeki bask› ve sömü-
rü devam etti¤i sürece, birileri (Kaplanlar ya da baflka
bir örgüt) yeniden ortaya ç›karak bu mücadeleyi yeni-
den yükseltecektir. 

Sri Lanka hükümeti de bu gerçe¤i çok iyi biliyor.
Bu nedenle, zafer ç›¤l›klar› att›klar› bugünlerde, 200
bin kiflilik profesyonel ordunun say›s›n› 300 bine ç›ka-
racaklar›n› söylüyor. Toplam nüfusu yaklafl›k 20 mil-
yon olan adaya hakim olabilmek için 300 bin kiflilik
profesyonel ordu kurmak, gerçekte çok büyük bir kor-
kunun ifadesidir. Ezilen ve sömürülen halklar, bu kor-
kuyu, bugün olmazsa yar›n gerçe¤e çevirecektir. 

Tamil Kaplanlar›’n›n yenilgisi
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Geçti¤imiz y›l Ni-
san ay›nda yap›lan se-
çimlerin ard›ndan, par-
lamentoda ço¤unlu¤u
ele geçiren Maocu
Parti’nin BNKP(M)
baflkanl›¤›nda kurulan
hükümet, yeni bir kriz-
le karfl› karfl›ya. Nepal
ordusunun bafl›nda
bulunan general Kata-
wal’in hükümet taraf›n-
dan görevinden al›nmak istemesi, krizi tetikle-
yen neden oldu. 

General Katawal, devrik krala ba¤l›l›¤›
ile tan›nan ve Maocu gerillalarla tam 10 y›l
süren iç savaflta en vahfli katliamlara imza
atan birliklerin bafl›nda bulunuyordu. Ge-
çen y›l krall›k devrildikten sonra da görevinde
kalan Katawal, Maocular›n yer ald›¤› hüküme-
te karfl› icraatlar›n› sürdürmeye devam etti. En
baflta, 19 bin Maocu gerillan›n Nepal ordusu-
na kat›lmas›na karfl› ç›kt›. Son aylarda ise,
hükümet karfl›t› tutumunu yeni ad›mlarla daha
da t›rmand›rd›. Hükümete dan›flmadan Nepal
ordusuna 2 bin 800 asker almas›, hükümetin
8 generali emekli etme karar›n› tan›mamas›,
barda¤› tafl›ran damlalar oldu. 

Bunun üzerine Maocu baflbakan Kemal
Dahal, (Praçanda) General Katawal’›n görevi-
ne son verdi¤ini aç›klad› ve yerine yeni bir ge-
neral atad›. Fakat bu karar, Nepal’deki tüm
gerici güçleri Katawal’in arkas›nda birlefl-
tirdi. Maocularla ayn› hükümeti paylaflan
di¤er partiler istifa ettiler. Bu gücü arkas›na
alan Katawal, ayn› zamanda ordunun baflko-
mutan› olan cumhurbaflkan›na baflvurdu,
cumhurbaflkan› da, Katawal’›n görevde kal-
mas›na karar verdi. Bunun üzerine Maocu
baflbakan da istifas›n› aç›klad›. Maocu Parti
bir toplant› yaparak, cumhurbaflkan›n›n ana-
yasaya ayk›r› bir karar ald›¤›n›, bunu geri al-
mad›¤› ve general görevinden ayr›lmad›¤› sü-
rece, sokaklarda kitlesel eylemler yapacaklar›-
n› duyurdu. 

Siyasi kriz
Maoistler, parlamentoda yüzde 40’l›k bir

üstünlü¤e sahipler. Ancak bu üstünlü¤e ra¤-
men tek bafl›na hükümet kuram›yorlar. Koalis-
yon ortaklar› ise, Maoistleri tek bafl›na iktidar›
ele geçirme çabas›nda olmakla suçluyor. Or-
dunun buna karfl› ç›kt›¤›n›, o yüzden genera-
lin görevinden al›nd›¤›n› belirtiyorlar. Hindis-
tan’›n da general Katawal’›n arkas›nda oldu¤u
ve son olayda aç›k destek verdi¤i görülüyor.

Maoist Parti, bu koflullarda yeni hükümetin
kurulmas›na kat›lmayaca¤›n› aç›klad›. Ne var
ki, di¤er partilerin bir araya gelip yeni bir hü-
kümet kurmalar› da mümkün görünmüyor.
Maocular olmadan “ulusal birlik hüküme-
ti”nin kurulamayaca¤›n› söyleyen partiler
var. 

Bu durum Nepal’de yeni bir siyasi krize yol
açt›. Maoculara karfl› olanlar, medyay› da kul-
lanarak onlar›n gerçek amac›n›n tek bafl›na
iktidara gelmek oldu¤unu propaganda ediyor-
lar. Maocular ise, bar›fl sürecine ba¤l› ol-
duklar›n›, da¤lara geri dönmeyeceklerini ve
anlaflmalara uygun flekilde sürecin devam
etmesini istediklerini belirtiyorlar. Buna
karfl›n her iki taraf da kitleleri soka¤a dökme-
ye bafllad›. Maocular› destekleyen kitle eylem-
lerine polisler sald›rd›. Maoculara ba¤l› Halk
Kurtulufl Ordusu ise, Nepal ordusu hükümetin
kararlar›na uymad›¤› taktirde harekete geçebi-
leceklerini, haz›rl›klar›n› tamamlad›klar›n› bil-
dirdi.

Maoistler yeni bir dönemeçte
Süreç, karfl›l›kl› aç›klamalar ve eylemlerle

t›rman›yor. Maoistler yeni bir karar aflamas›n-
dalar. Son yapt›klar› Parti konferans›nda “hü-
kümete girdikleri ve cumhuriyet kuruldu¤u hal-
de, ülkenin sosyo-ekonomik yap›s›nda, üretim
iliflkilerinde köklü bir de¤iflim olmad›¤›n›, Ne-
pal’in halen emperyalist-kapitalist dünya siste-
minin içinde yar›-feodal bir ülke oldu¤unu” ka-
bul etmifllerdi. Ne var ki ard›ndan “yeni de-
mokratik devrimin ulusal yönünün bu dönem-
de esas hale geldi¤ini ve devrimi gerçekleflti-
recek nihai slogan›n ‘ulusal demokratik federal
halk cumhuriyeti’ olaca¤›n›” eklemifllerdi.

Maocu bak›fl aç›s›yla “aflamal› devrim” te-
orisini savunan Nepalli Maositler, bir döne-
meçte bulunuyorlar. Parlamento seçimleriyle
“bar›flç›l yoldan” iktidar› ele geçirmenin
mümkün olamayaca¤› bir kez daha görül-
dü. Ya devrimci yoldan varolan iktidar› alafla-
¤› ederek iflçi-emekçi iktidar›n› kuracaklar, ya
da emperyalizm ve gericili¤in ittifak›yla elde
ettikleri mevzileri de kaybedecek ve daha ge-
riye sürüklenecekler.     

Aradan geçen bir y›ll›k sürede, NKP(M)
için tehlike çanlar› daha ciddi biçimde çalma-
ya bafllad›. NKP(M) hatas›n› anlay›p devrimci
bir ç›k›fl yapabilecek mi? Bunu da önümüzde-
ki günlerde görece¤iz. Elbette bizim dile¤imiz,
bunu baflarabilmesidir. Devrim lehine at›lan
her ad›m, tüm dünyadaki komünist ve devrim-
cilere ayr› bir güç ve moral verir. Bununla bir-
likte kimi baflar›lar›n gözleri kamaflt›rmas›na
izin vermemeli, yanl›fl politikalar› elefltirmeli ve
uyar›lar›m›z› yapmal›y›z. Komünist ve devrim-
cilerin böyle bir sorumlulu¤u vard›r.  

Bar›flç›l devrim hayalleri, 
yine duvara çarpt›

Geçen y›l Nepal’de Maoist Parti NKP(M)’nin seçimleri
kazanmas›n›n ard›ndan kaleme ald›¤›m›z yaz›da; “NKP(M),
burjuvaziye birçok yönden güvenceler vererek, onlar› rahat-
latmaya çal›fl›yor. Fakat bütün bu çabalar›, burjuvaziyi yat›fl-
t›rmaya, hükümeti kurmaya yetecek mi? Daha da önemlisi,
hükümette kalmay›, s›ralad›¤› burjuva reformlar›n› gerçek-
lefltirmeyi baflarabilecek mi?” diye sormufl ve NKP(M)’nin
Maocu görüfllerinin onu hangi noktalara savuraca¤›n›, olas›
tehlikeleri ortaya koymufltuk. Aradan geçen bir y›l, bu öngö-
rülerimizi do¤rulad›. Afla¤›da, o yaz›dan baz› al›nt›lara yer
veriyoruz:

“Maoistlere göre kapitalizm, tüm yönleriyle geliflmeden,
sosyalizme geçifl mümkün olmaz. ‘Üretici güçler teorisi’ ola-
rak da bilinen bu revizyonist görüfl, Mao’da ‘Yeni Demokra-
tik Devrim’ ad›yla, geri kalm›fl ülkelerde devrim sonras› kapi-
talizmin, devlet eliyle gelifltirilmesi fleklinde gelifltirilmiflti. Za-
ten Çin’in ‘demokratik devrim’de çak›l› kal›p sosyalizme ge-
çemeyifli, bu ideolojik/siyasal yaklafl›m›n do¤al sonucuydu.
Ne var ki, NKP(M) Mao’dan farkl› olarak devrim fikrini de de-
forme ediyor. Mao’nun “iktidar namlunun ucundad›r” ünlü sö-
züne karfl›l›k, devrimin seçimle de yap›labilece¤ini kan›tla-
maya çal›fl›yor…   Kitleleri bu denli arkas›na ald›¤› halde,
krall›¤› ve burjuva klikleri devrimle alafla¤› etmek yerine, se-
çimle de¤ifltirme çabas›, NKP(M)’nin politik olarak sonunu
getirebilir. Kitlelerin deste¤ini de yitirmekle karfl› karfl›ya ka-
labilir. (…)

fiimdi Nepal’le birlikte yeniden sosyalizme “bar›flç›l ge-
çifl”in mümkün olaca¤› kan›tlanmaya çal›fl›l›yor. Bugüne dek
hiçbir egemen s›n›f›n gönül r›zas› ile iktidar› ezilen s›n›flara
vermedi¤i biliniyor. ‘70’li y›llar›n deneyimleri, bunu pratik ola-
rak da kan›tlam›flt›. Kald› ki, bugün ‘70’li y›llardan daha farkl›
bir konjonktür sözkonusudur. Yeni bir emperyalist savafl›n
yafland›¤›, emperyalist hegemonya kavgas›n›n iflgaller, dar-
beler, iç kar›fl›kl›klar vb ile daha sert geçti¤i bir dönemde,
“bar›flç›l geçifl”in hayali bile anlams›zd›r. 

NKP(M) de, “bar›flç›l geçifl”in bir hayal oldu¤unu bizzat
yaflay›p görecek, ya yeniden devrimci savafl›ma dönecek;
ya da düzenin kabul edece¤i s›n›rlara çekilip reformist bir
partiye dönüflecektir. Çünkü Maocular, Nepal’de hükümeti
kurmay› baflarsalar bile, bunun b›rakal›m sosyalizme geçiflin
zeminini haz›rlamay›, burjuva demokratik devrimin gerekleri-
ni bile yerine getiremeyece¤i apaç›k ortadad›r. Emperyalizm
döneminde burjuva demokratik devrimi gerçeklefltirme göre-
vi de, proletarya önderli¤indeki emekçi kitlelerin anti-emper-
yalist demokratik devrimini gerektirmektedir. Bu, niyetlerin
ötesinde, eflyan›n do¤as› gere¤i böyledir.(…)

Kendine ML, komünist vb. diyen her hareket, bu gerçe¤i
görerek hareket etmeli, böyle ciddi bir tehlikeye karfl› uyan›k
olmal›d›r. Nepal’de oldu¤u gibi tehlikeli sulara yelken açan
partileri de “enternasyonal dayan›flma”  ad›na destek verip
pohpohlamak yerine; uyarmal›, olas› tehlikelere dikkat çekil-
melidir. Gerçek “enternasyonal dayan›flma” bunu gerektirir.

Bugün emperyalist iflgale, hegemonya savafl›na, burju-
vazinin artan sömürü ve soygun düzenine tepki duyan ve gi-
derek artan oranda sosyalizme umut ba¤layan kitlelere karfl›
görevimiz, ML’nin ihtilalci özüne uygun olarak örgütlenmek,
emperyalist kapitalizmi devrimle alafla¤› etmektir. ‹flçi ve
emekçilerin gerçek iktidar› ancak bu flekilde kurulabilir...”

(PDD May›s 2008 say›:65)

Nepal’de kritik süreç
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May›s'›n
19'unda gaze-
telerin üçüncü
sayfalar›n›, te-
levizyon ek-
ranlar›n›n dra-
matik haberle-
rini bir engelli-
nin intihar›

doldurdu. Ruflen Kalkan'd› ad›. Kabatafl sahilinde
tekerlekli sandalyeyle kendisini suya atm›fl, tüm ça-
balara ra¤men kurtar›lamam›flt›. Niye öldü¤üne dair
ipuçlar› aramaya bafllayan gazeteler, televizyonlar,
sorumlulu¤u hep psikolojik bir soruna, ya da ailele-
rin ihmaline indirgediler. Oysa bundan önce de bin-
lerce intihar, cinayet haberi, engellilerin kaç›r›lmas›,
öldürülmesi, dayak yemesi, çocuk esirgeme ku-
rumlar›nda iflkence olaylar› vb. vard›. Her defas›nda
suç, ailelerin üzerine ya da kurumlarda çal›flan bir-
kaç görevlinin ihmaline b›rak›l›yordu. Böylece soru-
nun çözülmesi bir yana, daha da büyüyordu. 

Rastlant›ya bakal›m ki, Ruflen Kalkan'›n intihar›
tam da Engelliler Haftas›'na denk gelmiflti. Her y›l-
dönümünde oldu¤u gibi yine yüksek perdeden söz-
ler veriliyor, engelliler için düzenlemeler yap›laca¤›,
kanun tasar›lar›n›n haz›rland›¤›, yeni ifl sahalar›n›n
aç›ld›¤› yetkililerin a¤›zlar›ndan dökülüyordu. Du-
rum hiç de böyle de¤ildi asl›nda. Daha birkaç ay
önce ekranlara yans›yan bir görüntü, as›l yaklafl›m›
gösteriyordu. Isparta'da engellilerin çal›flt›¤› bir yurt,
devlet taraf›ndan ekonomik yük gerekçesiyle kapa-
t›l›yordu. Engelliler a¤l›yor ve bu durumla karfl›lafl-
m›fl olman›n flaflk›nl›¤›n› yafl›yordu. Ne ki, bu du-
rum, ne ilk ne de son olacakt›. T›pk› çocuk esirge-
me kurumlar›ndaki iflkencenin, yurtlarda tecavüze
u¤rayan çocuklar›n, hastabak›c›lardan dayak yiyen
yafll›lar›n görüntülerinin bitmeyece¤i gibi. 

Sistemin engellilere reva gördü¤ü yaflam biçimi,
engellilerin de "engelli" oldu¤unu kabul etmelerini
engelleyici bir durumu yaratm›flt›r. Verilere göre ül-
kemizde, yüzde 12 oran›nda engelli mevcut ve bu
engellilerin hepsi d›flar›dan görülen engelleri kapsa-
mamaktad›r. Tekerlekli arabayla yaflamak zorunda
olanlar, görme engelliler, iflitme engelliler vb. Yan›
s›ra ifl kazas› geçirip sakat kalanlar, yüzde 40 ifl gö-
remez raporu olanlar da hep engelli statüsünde de-
¤erlendirilmektedir. Ancak bunu bir ay›p gibi alg›la-
ma biçimi yayg›nd›r.

Engellileri toplum d›fl›na itmek
Engellilerin sorunlar›, ka¤›t üzerinde birkaç dü-

zenlemeye indirgenerek geçifltirilmeye çal›fl›l›yor.
‹flçi ve emekçisine asgari ücreti reva gören bir sis-
temden, engellilere sahip ç›kmas› beklenemezdi za-
ten. Engelliler, tüm sömürücü sistemlerde hep bir
yük, yok edilmesi gereken “imal fazlas›” gibi gö-
rülmüfl ve öyle davran›lm›flt›r. Tarih bunun örnekle-
riyle doludur. En vahfli uygulamalar ise Nazi Al-
manya's›nda ve ‹sviçre’de gerçeklefltirilmifl, engelli-
ler, f›r›nlarda yak›lm›fl, k›s›rlaflt›r›lm›fl, katledilmifltir.  

Egemen s›n›flar için insan, bir kar makinas›ndan
ibarettir sadece. Egemenlere kar getirdi¤i oranda
yaflamaya hakk› vard›r, kar getirmiyorsa, yafll›l›k-
tan ya da sakatl›ktan dolay› çal›flamaz hale geldiy-

se, art›k onun için tafl›nmas› gereksiz bir yüktür.
‹flten-hayattan ilk kovulmas› gerekendir. 

Dünyada en büyük bask›ya maruz kalan toplu-
luk, Çingenelerdir. Herhangi bir ülke kuramam›fl
olan Çingeneler, bulunduklar› tüm ülkelerde afla¤›-
l›k ›rk olarak addedilmifl ve her türlü iflkenceye ma-
ruz kalm›fllard›r. Almanya'dan ‹spanya'ya, ‹sviç-
re'den Amerika'ya kadar, her tarafta ezilmifl, toplu-
mun d›fl›na at›lm›fllard›r. ‹sviçre'de 1500'lü y›llarda
ç›kar›lan bir kanunla görüldükleri yerde öldürülme-
leri emredilince, ormanlara s›¤›nmak zorunda kal-
m›fllard›r. 1543'te Luther, ne kadar afla¤›l›k bir suç
oldu¤unun kavranmas› için Yahudilerin ve Çingene-
lerin hapsedilmesini istemifltir. Prusya Kral› Wil-
helm, 1700'lü y›llarda Çingenelerin görüldükleri
yerlerde as›lmalar›n› ve k›rbaçlanmalar›n› istemifltir.
‹sviçre’de 1928 y›l›nda ç›kan bir kanunla engelliler
ve Çingeneler k›s›rlaflt›r›lmaya bafllanm›flt›r. ‹flte
Nazi öncesi durumun k›sa bir özeti. 

Naziler de bunu takip ederek Yahudileri ve Çin-
geneleri f›r›nlarda yakm›fllard›r. Bu devirde 500 bin
Çingene yak›lm›flt›r. 1933'de Almanya'da Irk Te-
mizli¤i Derne¤i'nin kurulmas›na öncülü¤ü Basel
Üniversitesi yapm›flt›r. 1933'te 400 bin saral›, en-
gelli, alkolik, flizofren, körün k›s›rlaflt›r›ld›¤› bilin-
mektedir. 1939'da da ötenazi uygulamas›na geçil-
mifltir. Nazilerden kaçan Çingeneler'e s›n›r kap›lar›
kapat›lm›fl, ço¤u trenlerde kurfluna dizilerek öldü-
rülmüfltür. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda yar›m mil-
yon çingene katledilmifltir. 

‹flte yaklafl›m budur. Egemenler, engellilerin so-
rununu çözmek için bol laf üretip hiçbir pratik ad›m
atmazlar. Onlar için en iyi engelli, gözler önüne
ç›kmayan ve devletine yük olmayan engellidür. En-
gelliler için rehabilitasyon merkezleri açmak yerine
kapatanlar, engellilere maafl ad›na asgari ücretin
üçte birini verenler, engellilere bakmak zorunda ka-
lan ailelere hiçbir e¤itim vermedi¤i gibi suçlayanlar,
ancak bol bol nutuk atarlar. Seçimden seçime, mil-
letvekili listelerine göstermelik say›da engelli alan-
lar, belediye baflkanl›¤›na göstermelik aday göste-
renler, engellilerin seslerini duymazlar. 1990'l› y›lla-
r›n ortalar›nda haklar› için eylem yapan görme en-
gellilere polisleri sald›rtanlar, engellilerin yaflam ko-
flullar›n› iyilefltirecek kanun tasar›s› haz›rlamaktan-
sa, binlerce engellinin ölmesini beklemek sabr›n›
gösterebilirler. 

Engellilere ölüm dayat›l›yor
Bugün özellikle yatalak durumda olan engellile-

re bak›labilecek ya da onlar›n düzelmesini sa¤laya-
bilecek fizik tedavi hastanaleri yetersizdir. Öyle ki
bunlardan s›ra bulana kadar ya hastalar ölmekte ya
da iyileflemez duruma gelmektedir. Bugünden isim
yazd›ran bir hasta, en iyi ihtimalle 2 y›l sonras›na
gün alabilmektedir. Hastanelerde engellilere müda-
hale edebilecek alanlar hemen hemen hiç yoktur.
Varolan hastanelerde ise öncelik paras› olanlarda-
d›r. Sa¤l›¤›n özellefltirildi¤i ve paral› hale getirildi¤i
günümüz koflullar›nda, durumun vehameti ortada-
d›r. Sakat hastalara yeterli tedavi imkan› sa¤lana-
mad›¤› gibi, onlara bakmakla karfl› karfl›ya kalan
ailelere herhangi bir e¤itim verilmemekte, aileler
tamamen kendi deneyimlerini edinmektedirler. Ai-

lelere verilen bak›m paralar› ise, çok komik düzey-
lerdedir. Hep önleyici tedaviden bahsedilir. Silahla-
ra ayr›lan paralar›n cüzzi bir miktar›yla, engellili¤e
yol açan durumlar ortadan kald›r›labilir. 

Sistem, kendi engellilerini kendisi yaratmakta-
d›r. ABD'nin att›¤› atom bombas›ndan sonra mil-
yonlarca kad›n sakat do¤um yapm›flt›r. Yine bilinen
en yak›n örnek Çernobil'dir. Çernobil patlamas›n-
dan sonra ülkemizde binlerce kanser vakas› görül-
müfl, sakat çocuk do¤um oranlar› artm›flt›r. Dünya
savafllar›, bölgesel savafllar ve iç savafllarda sakat
kalanlar, yine iflçi ve emekçi çocuklar›d›r. Bu ço-
cuklar, tekerlekli sandalyelere, dört duvar aras›na
hapsedilmifllerdir. Bak›m için tahsis edilen yerlerde
de, sistemin ruhuna özgü iflkence yöntemleri izlen-
mifl, yafll›lar ve engelliler dövülmüfl, onlar için ayr›l-
mas› gereken yiyecek-içecek maddeleri, bak›m
malzemeleri, birilerine peflkefl çekilmifltir. 

Engellileri yaflama ba¤layacak alanlar ise he-
men hiç yoktur. Var olanlar da kapat›lmakta ya da
ifllevsiz hale getirilmektedir. Yaflama ba¤lanacaklar›
bir fley bulamayan engelliler, kendilerini yük olarak
görmeye bafllad›klar› koflullarda kendilerini yok et-
meyi seçmektedirler. Engellilerin ulafl›m›n› sa¤la-
yacak araçlar sadece zengin semtlerine tahsis edil-
mektedir. Emekçi semtlerinde b›rakal›m engellilerin
seyahat edebilecekleri otobüsleri, seferde olan oto-
büsler, sa¤l›kl› insanlar› bile sakatlayacak kadar es-
ki-hurdad›rlar. Böylece engelliler mahalleye, evine
hapsedilmekte, yaflamdan soyutlanmaktad›r. 

Keza e¤itim sorunlar› da çözülmemektedir. En-
gellilere e¤itim verecek e¤itimcilerin yetifltirilmesi
için üniversitelerde bölüm çok azd›r. A¤›rl›kl› olarak
görme ve iflitme engelliler için okullar mevcut ol-
mas›na ra¤men, onlar›n s›navlar› da sa¤l›kl› insan-
larla ayn› koflullarda yap›lmaktad›r. Görme engelli-
ler için kabartma harf ya da duyma engelliler için
yeterli alet mevcut de¤ildir. Engelliler için gerekli
protez alet ve edavat›n fiyatlar› da alabildi¤ine yük-
sektir. Teknolojinin geliflti¤inden dem vururlar ama
geliflen teknolojinin sadece yok edecek olanlar›na
para ay›r›rlar. Her gün laboratuarlarda yeni hasta-
l›klar, yeni silahlar üreten kapitalizm, elbette ki
bunlar›n çözümünü de üretiyordur, ancak kendine
kar getirece¤ini düflündü¤ünde piyasaya ç›kar›r. 

As›l engelli kim?
Sakatlarla ve engellilerle ilgilenmeyi ancak "mil-

li" duygular› kabard›¤›nda yapan devlet, ampute
milli tak›m›na, engelli olimpiyatlar›na vakit ve para
ay›rmaktad›r. O da sadece o oyunlar›n ya da maç-
lar›n oldu¤u süreleri kapsamaktad›r. Sözde engelli-
ler aras› ayr›m yoktur ama burada bile onlar›n yeti-
flebilece¤i, kendilerini ifade edebilece¤i hiçbir spor
alan›, park mevcut de¤ildir. Engellilere her türlü
olana¤›n sunuldu¤u tek alan ise, “askerlik” hizmeti-
dir. Engelli oldu¤u için askere al›nmayanlara, y›lda
bir gün “askercilik oynama” izni verilmektedir. O
gün bütün kameralar, askerlik yapamad›¤› için
“utanç duyan” engellilere çevrilmekte, onlarla sa-
b›rl› bir biçimde ilgilenen subaylar alk›fllanmaktad›r.
O günün haberlerinde en uzun gündem maddelerin-
den biridir bu görüntüler. Ertesi gün ise engelliler
yine unutulmaktad›r. 

Engellilerin sorunlar›n elbette çok fazla. Bunu
bir intihar olay›n›n ard›ndan yazmak ise ayr› bir
üzüntü kayna¤›. Engelli olan asl›nda sistemin ken-
disidir. Ruflen'leri intihara kadar sürükleyen, hayat-
tan koparan bu sistemdir. Hayata ba¤l›l›¤› ve sevgi-
siyle yaflam›ndan mutlu olan engelliler, bir fleyler
paylaflabildi¤inde kendilerini her fleyiyle veriyorlar. 

fiimdi soral›m engelli olan kim? Sistem mi, yok-
sa engelli b›rak›lanlar m›?

“Engelli” olan 
sistemdir



15-16 Haziran, genel-grev ve genel-direniflin yaflama geçti¤i
Türkiye iflçi s›n›f›n›n en büyük eylemidir.

‹ki gün boyunca ‹stanbul ve ‹zmit'te üretimi durdurarak yollara
dökülen iflçiler, 4 flehit pahas›na ve sar› sendikac›lara ra¤men
AKP ve CHP hükümeti taraf›ndan gerçeklefltirilen
sendikas›zlaflt›rma sald›r›s›na direndiler.

1970 y›l›nda AKP ve CHP hükümeti Meclis'e 274 ve 275 say›l›
kanun tasar›lar›n› haz›rlad›. Bu tasar›ya göre, 1963'te yürürlü¤e
giren ‹fl Kanunu'nda de¤ifliklikler yap›l›yor ve iflçilerin sendika
seçme hakk› gasp ediliyordu. Bir anlamda o dönem iflçilerin
giderek büyüttü¤ü
Devrimci ‹flçi
Sendikalar›
Konfederasyonu
D‹SK yok edilmek
isteniyordu. 13
Haziran 1970'de
bu tasar›, cumhur-
baflkan› taraf›ndan
onayland›.  

O dönem iflçi
s›n›f› hareketi yük-
selifle geçmiflti.
‹flbirlikçi Türk-
‹fl'ten kopufllar
bafllam›fl ve D‹SK'e ak›fllar h›zlanm›flt›. Burjuvazinin amac›,
iflçilerin bu ak›fl›n› önlemekti. Bir anlamda iflçilerin
devrimcileflmesinin önünü kesmekti. 

15 Haziran günü, yasaya tepki olarak Anadolu yakas›nda bir
yürüyüfl bafllad›. Kartal, Paflabahçe, Beykoz, Maltepe'den
kat›l›mlarla, Ankara yolu trafi¤e kapand›. Gebze'den de yürüyüfller
bafllad›. 16 Haziran'da ise, Avrupa yakas›ndaki fabrikalar eyleme
geçti. Birçok semtten de yürüyüfle geçen kitleler valilik önüne
ulaflmaya çal›flt›lar. Yürüyüfllere 75 bin dolay›nda iflçi kat›ld›.
Sokaklarda polisle, askerle çat›flarak, bariyerleri aflarak yürüdüler
dört bir koldan… Türk Demirdöküm, Rabak, Sungurlar, Derby,
Elektrometal, Auer, Çelik Endüstrisi, Otosan, Arçelik ve Vita fab-
rikalar›ndan yo¤un kat›l›mlar oldu. ‹flçilerin yan› s›ra esnaflar,
ö¤renciler ve semtlerden destek verdi, bu büyük direnifle…

15 Haziran akflam› Bakanlar Kurulu, gösterilerin oldu¤u illerde
60 günlük s›k›yönetim ilan etti ve sendikac›lar› tutuklad›. Kolluk
güçlerinin sald›r›lar› sonucu Mutlu Akü fabrika iflçisi Yaflar
Y›ld›r›m, Vinteks iflçisi Mustafa Bayram, Cevizli Tekel iflçisi
Mehmet G›dak ve esnaf Do¤ukan Dere öldüler. Eylemlerin
ard›ndan da Hüseyin Çapkan ve Necmettin Girito¤lu adl› iflçiler de
yaflamlar›n› yitirdiler. 

Olaylar›n gelifliminden korkan D‹SK de iflçilere evlere dönme
ça¤r›s›nda bulundu. Bu tutumuyla eylem k›r›c›l›¤› rolü üstlendi.
Dönemin D‹SK baflkan› Kemal Türkler’in radyodan yapt›¤›
ça¤r›lara ra¤men, iflçiler sokaklarda çat›flmaya devam ettiler.

Burjuvazi, bu büyük direniflin ard›ndan yasay› iptal etmek
zorunda kald›. Bununla birlikte iflçi s›n›f›n›n gücünden duydu¤u
korku daha da artt›. 12 Mart 1971 darbesini örgütleyerek, iflçileri
devrimci önderlerden soyutlamaya giriflti. ‹flçiler, bir süre sessi-
zli¤e gömüldü fakat ard›ndan çok daha güçlü ve kararl› bir flekilde
sokaklara döküldüler, grevler ve direnifller örgütlediler.

15-16 Haziran, iflçi ve emekçiler mücadelesinde bugün de
al›nacak derslerle doludur. Bugün krize karfl› yükselen eylemlerde
giderek artan “genel grev-genel direnifl” slogan›, 15-16 Haziran’da
yaflam bulmufltur. Bu büyük iflçi direnifli, bugünkü mücadelede de
yol göstermeye devam ediyor.
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Sovyetler Birli¤i’nin ‹kinci Emperyalist Paylafl›m
Savafl›'ndan zaferle ç›kmas›n›n yarataca¤› etkiden
korkan ABD, ülke içinde komünistlere yönelik bir ca-
d› av›na bafllar. Hedef,1929 krizinden sonra üye sa-
y›s›n› sürekli art›ran ve eylemlerini büyüten Komünist
Partisini güçten düflürmek, etkisizlefltirmektir.
McCarthycilik diye isimlendirilen bu süreç boyunca,
on binlerce kifli, komünist olmalar› gerekçesiyle tu-
tuklan›r, a¤›r hapis cezalar›na çarpt›r›l›r, ifllerinden
at›l›rlar. Ethel ve Julius Rosenberg de bu cad› av›n›n
kurbanlar›d›r. 

* * *
Ethel, 1915 y›l›nda, Julius ise, 1918 y›l›nda do¤du. Julius, yahudi ve orta gelirli bir aile-

nin o¤luydu, ailesi Çarl›k Rusya's›nda göç edip ABD'ye yerleflmiflti. Ethel ise, yoksul bir ai-
lenin çocu¤uydu. Julius mühendislik okudu, Ethel liseyi bitirebildi. Hayali sanatç› olmakt›.
Ancak ‘29 bunal›m›ndan sonra okuyamad› ve flark›c›l›k yapmaya bafllad›. Muhasebe ve
sekreterlik kursuna kaydoldu ve bir flirkette ifle girdi. ‹lk kez bu iflyerinde komünist ve dev-
rimci iflçilerle tan›flt›. Lavanburg Players tiyatro grubunda sosyalist teori ve prati¤e yöneldi.
1936 y›l›nda çal›flt›¤› yerde 35 saatlik ifl haftas› talebiyle greve bafllad›lar. Ethe,l grev komi-
tesindeydi ve eylemlere aktif bir flekilde kat›ld›. Grevde her türlü faflist sald›r›ya u¤ramalar›-
na ra¤men ifllerine geri döndüler. Ancak bir müddet sonra grevin önderlerinden oldu¤u için
Ethel iflten at›ld›. 

Julius ise, okurken genç Komünistler Birli¤i'yle tan›flt› ve üyesi oldu. Bu karar›nda, Av-
rupa'da Yahudilere karfl› uygulanan faflist bask›lar etkili olmufltu. Bu tan›flmas›n› anlat›rken
bir komünist önderin serbest kalmas› için yapt›¤› bir yard›m›n etkisinin büyük oldu¤unu be-
lirtir. 1939'da Komünist Partisi'ne üye oldu. Çal›fl›rken de Sanayi Sendikas› üyesiydi. Julius
ve Ethel, 1936'da bir grev toplant›s›nda tan›flt›lar ve 1939'da evlendiler. ‹ki çocuklar› oldu.

* * *
II. Emperyalist savafl, ABD’nin dünya üzerindeki he-

gemonyas›n› güçlendirmiflti. Ancak ABD, ülke içinde
tam hegemonyay› kurmak için, komünist partiden kurtul-
ma çabas›na girdi. ’49 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nin atom
bombas› denemesi yapmas›, ABD aç›s›ndan barda¤› ta-
fl›ran son damla oldu. Atom bombas›n›n mutlaka
ABD’deki casuslar› arac›l›¤›yla ö¤rendi¤ini iddia ederek
ve casus av›na ç›kt›. Komünist partiye ve sendikalara
yönelik yayg›n tutuklamalar bafllad›. Bu furya içinde, Ju-
lius, 17 Temmuz 1950'de; Ethel Rosenberg ise, 11
A¤ustos 1950'de gözalt›na al›nd›lar. Onlara dönük suç-
lama, KGB ajan› olmak ve atom bombas› casuslu¤u
yapmakt›. 

“Amerikan Karfl›t› Faaliyetler”i araflt›rmakla yükümlü
senatör McCarty’nin 9 fiubat 1950’de verdi¤i “titiz arafl-
t›rma göstergesi” say›ya göre, 57 milyon 205 bin 081
“y›k›c›” kifli saptanm›flt›r. Rosenbergler de bu listededir.
Mahkemeler göstermeliktir. Cezalar önceden belirlen-
mifltir. Dava boyunca her türlü devlet bask›s› uygulan›r.
Sansürler, savunma hakk›n›n tan›nmamas›, delillerin ka-
rart›lmas› da dahil her fley. ‹dam cezas› kesinleflmifltir. 

* * *
Büyük bir kamuoyu oluflur onlar› kurtarmak için.

Dünya genelinde hareket yükselir, çeflitli kampanyalar
gerçeklefltirilir. Bu kampanyalar idamlar›n infaz›n›n dört
kere ertelenmesine neden olur, ama idamlar› durdura-
maz. 

‹damlar› durduracak bir baflka fley de “suçlar›n›”, “iti-
raf” etmeleridir. ‹tiraf ettikleri anda idamdan vazgeçile-
cektir. Ancak Rosenbergler bunu kendilerine inanan kit-
lelere ihanet olarak görür ve reddederler. “Biz Amerikan
faflizminin ilk kurbanlar›y›z” der Rosenbergler. Ve boynu
e¤ik yaflam› reddederek, onurlu bir ölümü seçerler. Ço-
cuklar›na, birgün kendilerini anlayacaklar›n› söyledikleri
bir mektup b›rak›rlar ve elektrikli sandalyeye otururlar.

19 Haziran 1953
Rosenbergler’in idam›

Bir çift güvercin havalansa
Yan›k yan›k koksa karanfil

De¤il bu an›lacak fley de¤il
Apans›z geliyor akl›ma

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

Belki daha uykunuz da vard›
Geceniz geliyor akl›ma

Sevdi¤im çiçek adlar› gibi
Sevdi¤im sokak adlar› gibi

Bütün sevdiklerimin adlar› gibi
Ad›n›z geliyor akl›ma

Rahat döfleklerin utanmas› bundan
Öpüflürken o dalg›nl›k bundan
Tel örgünün deli¤inde buluflan
Parmaklar›m›z geliyor akl›ma

Nice aflklar arkadafll›klar gördüm
Kahramanl›klar okudum tarihte

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

Bir çift güvercin havalansa
Yan›k yan›k koksa karanfil

De¤il bu unutulur fley de¤il
Çaresiz geliyor akl›ma

Melih Cevdet Anday

15-16 Haziran iflçi direnifli 
yol göstermeye devam ediyor
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" 1 Haziran 1971-Hüseyin Cevahir ‹stanbul Mal-
tepe'de çat›flmada flehit düfltü. 

THKP-C'nin Genel Komite üyelerinden biri olan Hü-
seyin Cevahir, flehir gerillas› örgütlenmesi faaliyetlerin-
de yer ald› ve ilk dönem eylemlerin örgütlenmesini üst-
lendi. 29 May›s 1971'de Mahir Çayan'la gerçeklefltirdik-
leri bir eylem sonras› ‹stanbul-Maltepe’deki bir evde ku-
flat›ld›lar. 3 gün boyunca polise direndiler. 1 Haziran'da
polisin düzenledi¤i operasyonda Hüseyin Cevahir ölür-
ken, Mahir Çayan yaral› olarak yakaland›. 

" 2 Haziran 1991-Ahmed Arif öldü
1927'de Diyarbak›r'da do¤du. Yazd›¤› fliirleri ve dü-

flünceleri dolay›s›yla birçok bask›yla karfl›laflan ve ceza-
evinde yatan Ahmed Arif fliirlerini Hasretinden Pranga-
lar Eskittim ve Yurdum Benim fiahdamar›m adl› kitap-
lar›nda toplam›flt›r. fiiirleri genifl halk kitleleri taraf›ndan
bilinirken, baz›lar› da beste haline getirilmifltir. fiiirlerin-
de as›l olarak Kürt halk›n›n ac›lar›n›, özlemlerini ve
umutlar›n› anlatm›flt›r. 

Öyle y›kma kendini / Öyle mahzun, öyle garip... / Ne-
rede olursan ol / ‹çeride, d›flar›da, derste, s›rada / Yürü
üstüne-üstüne / Tükür yüzüne cellad›n / F›rsatç›n›n, fe-
satç›n›n, hay›n›n... / Dayan kitap ile / Dayan ifl ile / T›r-
nak ile, difl ile / Umut ile sevda ile, düfl ile / Dayan rüs-
va etme beni.

" 3 Haziran 1949-Mikhail Kalinin öldü
1875'de Petrograd'da do¤du. 14 yafl›nda devrimci dü-

flüncelerle tan›flt›. RSD‹P'e kat›ld›. Menfle-
vik-Bolflevik ayr›flmas›nda Bolflevik saf-
larda yerini ald›. A¤›r illegalite flartlar›nda
çal›flt› ve birçok kez tutukland›, sürgünlere
gönderildi. Her bask›n›n ard›ndan müca-

delesini daha da üst boyutlara tafl›ld›.
1912 y›l›nda MK yedek üyeli¤ine
seçildi. Devrimden sonra Petrograd
belediye baflkanl›¤› yapt›. 1922'de
Komünist Partisi Merkez Yürütme-

si'nde yer ald›. 3 Haziran 1949'da hastal›ktan öldü. 

" 8 Haziran 1844-Silezyal› iflçilerin ayaklanmas›
Almanya'n›n en yoksul iflçi bölgelerinden Silezya'da

binlerce iflçi kölece çal›flma koflullar›na karfl› sokaklara

döküldü. Ayaklanan Silezyal› doku-
mac›lar›n baflkald›r›s›n› ezmek iste-
yen Prusya gericili¤i, iflçilerin üzeri-
ne atefl açt›. 11 iflçi öldü, yüzlercesi
yaraland›. Kanl› bir biçimde bast›r›-
lan Silezya Ayaklanmas›, iflçi s›n›f›-
n›n kapitalizme karfl› önemli baflkal-
d›r›lar›ndan biridir. 

" 13 Haziran 1969-Alpagut ‹fl-
gali 

Çorum'da bulunan ve Özel ‹dare
taraf›ndan iflletilen linyit sektörü,
kötü yönetilmeyi protesto eden iflçi-
ler taraf›ndan iflgal edildi. 786 iflçi
34 gün boyunca oluflturduklar› ko-
miteyle iflyerini yönettiler ve bu sü-
rede üretimi yüzde 50 oran›nda art-
t›rd›lar. 

" 16 Haziran 2005-MKP/HKO
üyeleri Mercan'da Katledildi

Yapacaklar› kongre için Dersim'e
giden MKP üyeleri, Mercan'da aske-
ri operasyonla katledildiler. Katli-
amda kimyasal silahlar da dahil her
türlü a¤›r silah kullan›ld›. Sald›r›da
MKP'lilerden 17'si flehit düfltü. MKP
Genel Sekreteri Cafer Camgöz, Ay-
d›n Hambayat, Cemal Çakmak,  Ök-
kefl Karao¤lu, Alaattin Atafl, Ali R›-
za Sabur, Okan Ünsal, Zeynel Durmaz, Gülnaz Y›ld›z,
‹brahim Akdeniz, Dilaver Benlitafl, Ça¤dafl Can, Cengiz
Korkmaz, Mustafa Erkan, Handan Yeflil, Ahmet Bektafl
ve ‹mam Aktunç katledildi. Bu katliam›n ard›ndan yap›-
lan cenaze törenlerine binlerce kifli kat›larak devrimcile-
ri sahiplendi. 

" 18 Haziran 1936- Gorki’nin öldürüldü
Kendisi de iflçi olan ve çok yoksul bir çocukluk

geçiren Sovyet yazar Maksim Gorki, emekçilerin
yaflamlar›n› anlatan romanlar yazd›. Yaflam› boyunca
hem devrimci savafl›m›n bir parças› oldu, hem de partili
bir sanatç› olarak eserler verdi. Özellikle Ana adl› kitab›,

gençlerin devrimcileflmesinde önemli bir rol oynad›. 

" 20 Haziran 1933-Clara Zetkin öldü
Emekçi kad›nlar›n mücadelesinde önemli bir yeri

olan Clara Zetkin Alman Sosyal Demokrat Parti
üyesiydi. Komüntern’de 8 Mart gününün Emekçi
Kad›nlar Günü olarak resmilefltirilmesine önderlik
etti. 

" 25 Haziran 2005- Kaz›m Koyuncu öldü
Karadeniz flark›lar›n› genifl kitlelere sevdiren

Kaz›m Koyuncu, Çernobil sonras› Karadeniz’de
yayg›nlaflan kanser hastal›¤›na yakalanarak öldü.

Devrimcilere yak›nl›¤› ile bilinen Kaz›m Koyuncu, Laz
müzi¤ini gelifltirmede önemli bir rol oynad›. 

" 27 Haziran 1905-Potemkin Ayaklanmas›
Dünyada ilk kez düzenli bir ordunun gemisinde yafla-

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

" 28 Haziran 1926-ÇEKA baflkan› Cerjinski öldü 
Sovyetler Birli¤i'nde devrimin ard›ndan karfl› devrim-

cilerle mücadele etmek için kurulan ÇEKA'n›n bafl›nda
görevlendirildi ve iç savafl s›ras›nda önemli baflar›lar el-
de etti. 

" 30 Haziran 1925-fieyh Sait ve 46 arkadafl› idam
edildi

" 30 Haziran 1980-Çorum olaylar› bafllad›
Devlet eliyle organize edilen katliamlardan biridir Ço-

rum. Gün Sazak'›n öldürülmesini bahane eden faflistler,
alevilerin yo¤un oldu¤u mahallelere sald›rd›lar. Katliam
boyunca yine devlet ortada yoktu. 26 kifli öldürüldü,
yüzlerce kifli yaraland›. 600 aile de Çorum'u terk etmek
zorunda kald›. 

Bütün hayat› mücadele içinde geçmiflti Naz›m’›n. Ülkesindeyken
yaflam›n›n büyük bir bölümünü cezaevlerinde geçirdi, di¤er taraftan
dünyan›n pekçok ülkesini gezdi, gördü. 19 yafl›nda gitti¤i Sovyetler
Birli¤i’nde devrim, sosyalizm ve sanat üzerine kapsaml› bir e¤itim
gördü. Sovyet sanatç›lar›ndan etkilendi. TKP üyesi olarak Türkiye’ye
geri döndü. “Türkçe’yi en iyi kullanan edebiyatç›” olarak bilinir, ama
fliirleri kendi dilinde yasakl›d›r. fiiirlerinde çok güçlü bir devrimci coflku
vard›r. Onun fliirleri en yasakl› y›llarda bile elden ele dolaflt›, devrim
saflar›na kat›lanlar›n en güçlü motivasyon arac› oldu. 3 Haziran 1963’de
Sovyetler Birli¤inde öldü. 

Yaflamay› ciddiye alacaks›n,
Hem de o derece, öylesine ki,
Mesela kollar›n ba¤l› arkadan, s›rt›n duvarda,
Yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömle¤inle
Bir laboratuarda insanlar için ölebileceksin, 
Hem de yüzünü bile görmedi¤in insanlar için,
Hem de hiç kimse seni buna zorlamam›flken
Hem de en güzel, en gerçek fleyin
Yaflamak oldu¤unu bildi¤in halde.
Yani öylesine ciddiye alacaks›n ki yaflamay›,
Yetmiflinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,
Hem de öyle çocuklara falan kal›r diye de¤il,
Ölmekten korktu¤un halde, ölüme inanmad›¤›n için,
Yaflamak yani a¤›r bast›¤›ndan.
(...)
Diyelim ki, dövüfle ölmeye de¤er bir fley için
Diyelim ki cephedeyiz
Orada daha ilk hücumda, daha o gün
Yüzükoyun kapaklan›p ölmek de mümkün.
Ac› h›nçla bilece¤iz bunu
Ama yine de ç›ld›ras›ya merak edece¤iz
Belki y›llarca sürecek olan savafl›n sonunu...
Diyelim ki hapisteyiz,
Yafl›m›z da elliye yak›n,
Daha da on sekiz sene olsun aç›lmas›na demir kap›n›n.
Yine de d›flar›yla beraber yaflayaca¤›z,
‹nsanlar›, hayvanlar›, kavgas› ve rüzgar›yla
Yani duvar›n arkas›ndaki d›flar›yla...
Yani nas›l, nerede olursak olal›m
Hiç ölünmeyecekmifl gibi yaflanacak...

3 Haziran 1963-Naz›m Hikmet öldü

Haziran Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

17 Haziran 1984- Mehmet Fatih Öktülmüfl
T‹KB’nin kurucusu ve önderi olan Fatih, Metris ceza-

evinde gerçeklefltirilen Ölüm Orucu eyleminde flehit düfl-
tü. Eylem 12 Eylül karanl›¤›n› parçalayan bir gün›fl›¤› ol-
du. Eylemde Devrimci Sol savaflç›lar› Abdullah Meral,
Haydar Baflba¤ ve Hasan Telci de flehit düfltü. 

30 Haziran 1980- Songül Kayabafl› 
‹stanbul-Kartal’da gerçeklefltirilen 15-16 Haziran’› an-

ma eyleminin arkas›ndan yakaland›, iflkencede flehit düfltü. 
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Kazan›m, san›ld›¤› gibi
her zaman somut, elle tutu-

lur baflar›larla olmaz. Ba-
zen, hiçbir somut sonuç el-

de edilmeden de bir eylemin
baflar›s›ndan sözedilebilir.
Hatta yenilgiyle bitti¤inde
bile, “kazan›m” say›lacak

eylemler, direnifller vard›r.
Burada k›stas, verdi¤i me-
sajlar ve gelece¤e b›rakt›¤›

mirast›r. Bunun dünyada ve
ülkemizde birçok örne¤i bu-

lunmaktad›r.  1 May›s›n
“emek ve dayan›flma günü”
olarak meclisin ezici bir ço-

¤unlu¤u taraf›ndan kabul
görmesi, y›llard›r verilen

mücadelenin bir sonucuy-
du. Bu, devrim cephesinin

önemli bir kazan›m› olarak
kaydedilmelidir. ‹kincisi,

Taksim alan›n›n 1 May›s’ta
iflçi ve emekçilere aç›lmas›-

d›r ki, bu da 1 May›s’›n
artan meflrulu¤u ile

devletin geri ad›m atmak
zorunda kalmas›d›r.

1 May›s›, önemli bir kaza-
n›mla sonuçland›. Bir yandan
1 May›s resmi olarak tatil ilan

edildi, “emek ve dayan›flma” günü
olarak… Di¤er yandan, y›llard›r 1
May›slara yasakl› ilan edilen Taksim
meydan›, iflçi ve emekçilere aç›lmak
zorunda kald›. 

Bu kazan›m, hem devrimci hare-
kete, hem de iflçi-emekçi hareketine
ayr› bir güç ve moral verdi. Faflizmin
her tür bask› ve fliddetine ra¤men, he-
defe kilitlenildi¤inde, bunun hakl›l›¤›
ve meflrulu¤u ile hareket edildi¤inde
ve bu do¤rultuda kararl›-istikrarl› bir
tav›r sergilendi¤inde, baflar›lamayacak
hiçbir fleyin olmad›¤›n› bir kez daha
gösterdi. O yüzden 2009 1 May›s›,
“kazanman›n yolu” olarak bayraklafl-
t›r›lmal›, mücadelenin di¤er cephele-
rinde de bir örnek olarak yükseltilme-
lidir. Ayn› kararl›l›k ve tutarl›l›kla ha-
reket edildi¤inde, yeni kazan›mlar›n
elde edilmesi kaç›n›lmazd›r çünkü. 

Bunun bafl›nda da krize karfl› mü-
cadele durmaktad›r. 1 May›s’tan ç›-
kart›lan derslerle ve 1 May›s zaferinin
verdi¤i güç ve moral ile krize karfl›
yüklenildi¤inde, daha ileri sonuçlar
al›naca¤› flüphesizdir. 

Krizin ilk patlak verdi¤i aylarda ar-
ka arkaya gerçekleflen direnifllerin bir
k›sm› bitmifl, bir k›sm› da eski canl›l›-
¤›n› yitirmifltir. Buna karfl›n yeni dire-
nifller sözkonusudur. Kriz devam etti-
¤i sürece de çeflitli iflyerlerinde dire-

nifller olacakt›r. Önemli olan; biten
direnifllerden do¤ru sonuçlar ç›kara-
rak, yeni direnifllerin daha ileriden
bafllayabilmesi ve kazan›mla sonuçla-
nabilmesidir.

Her direnifl, bir okuldur esas›nda.
Hem direnifle kat›lanlar, hem de ona
önderlik etmeye çal›flanlar aç›s›ndan,
önemli derslerle dolu bir süreçtir. Fa-
kat buralardan do¤ru dersler ç›kara-
bilmek, kendili¤inden olmaz. Öncü
güçlerin iradi çabas›n› gerektirir. Ka-
zan›mlar› ve eksiklikleri do¤ru bir
flekilde formüle etmek, bunu baflta
direniflçiler olmak üzere tüm iflçi-
emekçilere özümsetebilmek bafla-
r›lmal›d›r. Ki, sonraki direnifller, ön-
cekileri aflabilsin, daha ileri sonuçlara
ulaflabilsin…  

“Kazan›m” kavram›n› 

do¤ru kullanmak 

2009 1 May›s› üzerinden “kaza-
n›m” kavram›, çeflitli tart›flmalara vesi-
le oldu. Kimi devrimci hareketler,
2009 1 May›s›’n› kazan›m olarak gör-
memekte, kimisi de “k›smi kazan›m”
demektedir. Bunu da tüm kitlenin
Taksim’e giremeyifline, sendikalar›n
tutarl› davranmay›fllar›na ba¤lamakta-
d›rlar. Daha ileri gidip devletin istedi-
¤i oranda kitleyi Taksim’e ald›¤›n›,
onunla yap›lan pazarl›klar sonucu
Taksim’e girildi¤ini savunanlar vard›r.
Türk-ifl’in kuyru¤una tak›l›p Kad›-

köy’de 1 May›s› kutlayan EMEP’in
kendi durumunu meflrulaflt›rmak için
Taksim’e dönük sald›r›lar› da benzer
savlar› içermektedir. Belli ki bu salvo,
baz› devrimci hareketleri de etkisi al-
t›na alm›flt›r. Ama daha da önemli
olan, “kazan›m” kavram› konusun-
daki kafa kar›fl›kl›¤›d›r.

Kazan›m, san›ld›¤› gibi her za-
man somut, elle tutulur baflar›lar-
la olmaz. Bazen, hiçbir somut sonuç
elde edilmeden de bir eylemin bafla-
r›s›ndan sözedilebilir. Hatta yenilgiy-
le bitti¤inde bile, “kazan›m” say›la-
cak eylemler, direnifller vard›r. Bura-
da k›stas, verdi¤i mesajlar ve gele-
ce¤e b›rakt›¤› mirast›r. Bunun
dünyada ve ülkemizde birçok örne¤i
bulunmaktad›r. Rusya’da 1905 dev-
riminin yenilgisi, 1917 devrimini ha-
z›rlam›flt›r mesela. Bolfleviklerin do¤-
ru tutumlar› ve 1905’ten ç›kard›klar›
dersler, büyük bir kazan›m olarak

sonraki mücadelenin seyrine ›fl›k tut-
mufl ve devrimle taçlanmas›n› getir-
mifltir. Ülkemizde ’68 hareketinin ye-
nilgisi de öyledir. Hareketin önderle-
ri katledilmifl ve devrim dalgas› bast›-
r›lm›flt›r, fakat geriye öyle bir miras
b›rak›lm›flt›r ki, hareket iki-üç y›l için-
de kendini toparlayarak eskisinden
çok daha kitlesel bir hal alm›flt›r. 

Kendi tarihimizden ise, bir bütün
olarak 12 Eylül faflizmine karfl› yük-
seltti¤imiz direnifli, özel olarak da ’84
y›l›ndaki ölüm orucu eylemini göste-
rebiliriz. Örgütümüzün 12 Eylül y›l-
lar›ndaki direnifli, onu büyütmüfl,
sonraki y›llarda daha kitlesel bir örgüt
haline getirmifltir. Mehmet Fatih Ök-
tülmüfl yoldafl›n bafl›nda bulundu¤u
’84 ÖO eylemi ise, somut hiçbir ka-
zan›m elde edilmeden bitti¤i halde,
flehitler pahas›na direnme kararl›l›¤›
ile, sadece zindanlar cephesinden de-
¤il, d›flar›daki mücadele aç›s›ndan da
yol gösterici olmufl ve 12 Eylül karan-
l›¤›n› y›rtan bir rol oynam›flt›r. 

2009 1 May›s›’na dönecek olur-
sak; AKP hükümetinin 1 May›s›
“emek ve dayan›flma günü” olarak
meclise getirmesi ve meclisin ezici bir
ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul görmesi,
y›llard›r verilen mücadelenin bir so-
nucuydu. Bu, devrim cephesinin
önemli bir kazan›m› olarak kaydedil-
melidir. ‹kincisi, Taksim alan›n›n 1
May›s’ta iflçi ve emekçilere aç›lmas›d›r

1 May›s’tan ald›¤›m›z güçle

KR‹ZE KARfiI MÜCADELEY‹ 
BÜYÜTMEYE!

Elimize posta kanal›yla ulaflan T‹KB(B) merkezi yay›n organ›
“‹htilalci Komünist”in May›s 2009 tarihli 67. say›s›n›n baflyaz›s›n›

güncel öneminden dolay› k›saltarak yay›nl›yoruz.

2009
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ki, bu da 1 May›s’›n artan meflrulu¤u ile
devletin geri ad›m atmak zorunda kal-
mas›d›r. Y›llard›r 1 May›slar› Taksim’de
kutlamak için çat›flan komünist ve dev-
rimci güçlerin ve son üç y›ld›r sendika-
lar›n da kat›l›m›yla daha da güçlenen
Taksim ›srar›n›n baflar›s›d›r. 

‹stanbul Valisi, 1 May›slar›n kendisi
için bir kabusa dönüfltü¤ünü aç›kça iti-
raf etti. Son iki 1 May›s’ta “hayat›n›n en
zor anlar›n› yaflad›¤›n›” söyledi. Vali
flahs›nda devletin yaflad›¤› gerçek bu-
dur. Onlara geri ad›m att›rtan da bu
gerçektir. Dolay›s›yla 2009 1 May›s›,
her iki yönden de (tatil ilan edilmesi ve
Taksim’in aç›lmas› yönüyle) kazan›m-
d›r. Hem de somut, elle tutulur bir ka-
zan›m… 2007, 2008 1 May›slar›n›n
“siyasal kazan›mlar›”, 2009’da so-
mut kazan›ma dönüflmüfltür. 

Her savafl›n bir pazarl›k aflamas› var-
d›r. Savaflan güçlerden kim üstünlü-
¤ü ele geçirmiflse, pazarl›k da onun
lehine sonuçlan›r. Pazarl›¤›n yap›lma-
s›, verilen savafla gölge düflürmez, savafl
gerçe¤ini ortadan kald›rmaz. Bütün
mesele, pazarl›¤›n savafl›n dengelerine
uygun bir flekilde yap›lmas›d›r. Cephe-
de elde edilen baflar›n›n, masada kaybe-
dilmemesidir. 2009 1 May›s›’nda ya-
p›lan pazarl›kta da, kazanan devrim
güçleri olmufltur. Devletin “1 May›s›
tatil yapt›k, Taksim’den vazgeçin” ça-
balar› da bofla düflmüfltür. Taksim ›srar›
korunmufl ve önemli bir gedik aç›lm›fl-
t›r. Bu gedi¤in önümüzdeki y›llarda da-
ha da aç›lmas› ve tüm engellerin kalk-
mas› da, bu yöndeki kararl› duruflun de-
vam›yla sa¤lanacakt›r.    

Krize karfl› direnifllerde  kazan›m

1 May›s’ta oldu¤u gibi, krize karfl›
mücadelede de kazan›m› do¤ru bir fle-
kilde ele almak, yerli yerine oturtmak,
mücadelenin sonraki seyri aç›s›ndan ol-
dukça önemlidir. Bir direniflin kaza-
n›mla bitmesi, her zaman tüm talep-
lerinin karfl›lanmas› anlam›na gel-
mez. Kimi direnifllerde taleplerinin bir
k›sm› karfl›lanmakta, kimisinde ise hiç
biri karfl›lanmadan bitebilmektedir. Bu-
rada ölçü, taleplerin ne kadar›n›n karfl›-
lan›p karfl›lanmad›¤› de¤il; o direniflin,
iflçilerin bilinç ve örgütlülük düzeyini
ne kadar yükseltip yükseltmedi¤idir.  

Her direniflin ö¤retici yönleri oldu-
¤u kesindir. Ama bunlar›n do¤ru biçim-

de ifllenmesi gerekir. Aksi halde karam-
sarl›k ve umutsuzluk da do¤urabilir.
Yenilgiyle ya da k›smi baflar›yla biten
direnifllerde, bu olas›l›k çok daha güç-
lüdür. Burada yenilginin dersleriyle do-
nanmak, çok daha büyük önem kaza-
n›r. Tarihte birçok örne¤inin yaflan-
d›¤› gibi, savaflarak yaflanan bir ye-
nilgi, kolay elde edilen bir baflar›dan,
daha yararl› olabilir. Yenilgi vard›r,
yenilgi vard›r çünkü… Teslim olarak
yenilmekle, direnerek yenilmek ara-
s›ndaki fark, gelece¤i tayin edecek
önemdedir. Ve aslolan da yenilgileri,
zaferlerin basama¤› haline getirebil-
mektir. 

Direnifller, -yenilgiyle bitse de- iflçi
ve emekçilerin bilinç ve örgütlülük dü-
zeyini yükseltiyorsa, etraf›na moral ve
güç afl›l›yorsa, bu bir “siyasal kaza-
n›m”d›r. Fakat taleplerin önemli bir
k›sm› kabul edildi¤i halde, iflçi ve
emekçilerin bilinç ve örgütlülü¤ün-
de önemli bir farkl›l›k olmuyorsa ve
sonras› direnifller için bir esin kayna-
¤› haline gelemiyorsa, gerçek anlam-
da bir kazan›mdan söz edilemez. 

Bilindi¤i gibi bugün birçok direnifl,
sar› sendikac›lar›n elinde “hukuk müca-
delesi”ne indirgenerek eritilmektedir.
Bu sürecin sonunda baz› haklar al›nsa
da, militan bir direniflle elde edilen ka-
zan›mlarla ayn› etkiyi yaratmaz, yarata-
maz…  

Buradan, yenilgiyle biten bütün di-
renifllerin, “siyasal kazan›m” elde etti¤i
sonucu da ç›kar›lmamal›d›r. Tabi ki her
direniflin ö¤retici yanlar› bulunmakta-
d›r. Fakat bu durum, tek bafl›na “siyasal
kazan›m” anlam›na gelmez. Yukar›da
da belirtti¤imiz gibi, kendine güvensiz-
li¤e, umutsuzlu¤a da dönüflebilir.
Onun için bir direniflin baflar›s›, nas›l ki,
somut kazan›mlarla ölçülemez ise, biti-
mi de “kazan›m”, “baflar›”, “zafer” gi-
bi ayaklar› havada abart›l› tan›mlarla
karfl›lanamaz. Her biri kendi özgüllü¤ü
içinde ele al›nmal› ve nesnel bir bak›flla
do¤ru bir analize tabi tutulmal›d›r. 

Ne yaz›k ki, hemen her direnifl, her
eylem sonras›nda, bu iki uç de¤erlen-
dirme ile s›k s›k karfl›lafl›yoruz. Kimisi,
tüm talepler karfl›lanmayana kadar, ey-
lemi baflar›l› görmüyor. Kimisi de talep-
ler kabul edilmedi¤i ve üstelik iflçilerin
demoralize oldu¤u, da¤›lma ve güven-
sizli¤in yay›ld›¤› koflullarda bile “bafla-
r›”, “kazan›m” gibi ayaklar› yere de¤-

meyen de¤erlendirmeler yapabiliyor.
Böyle yap›nca, yaflanan moral bozuklu-
¤unu düzeltece¤ini san›yor. Oysa ger-
çeklerin çarp›t›ld›¤› bir yerde, do¤ru
dersler ç›kar›lamaz. Birçok eksi¤in ve
yanl›fl›n üstü kapat›lm›fl olur sadece.
Bunun da ne iflçilere, ne de devrimci
harekete bir yarar› dokunur. Aksine ek-
siklerin aynen korunmas›na, yanl›fllar›n
tekrar edilmesine yol açar ki, daha bü-
yük bir zarar verir.       

Tabi ki direnifllerde as›l amaç, hem
siyasal, hem de somut baflar›lar elde et-
mektir. Siyasal kazan›mlara, somut ba-
flar›lar da eklenince, yani kazan›m göz-
le görülür bir hal al›nca, kitleleri etkile-
mesi ve sonrakilerin önünü düzlemesi
çok daha kolay olur. “Siyasal kaza-
n›m” tan›m› da, yenilgilerin üstünü
örtmek için kullan›lan bir tan›m ol-
mamal›, bunun alt› iyi bir flekilde
doldurulmal›d›r. Bize gerekli olan,
gerçeklerdir. Sadece herkesin gördü-
¤ünü de¤il, göremedi¤i gerçekleri de
ortaya koymak ve gösterebilmektir. ‹flçi
ve emekçi hareketine yararl› olabilmek,
her fleyden önce bu gerçekleri aç›¤a ç›-
karmay› ve kavratmay› gerektirir. Ön-
derlik misyonunun da ilk flart› budur.     

Yeni mücadele biçimleri 

Krizle birlikte yeni “mücadele bi-
çimleri” gündeme gelmifltir. Ki bu bi-
çimler, oldukça radikal biçimlerdir. Kri-
zin patlak verdi¤i günden bu yana en
s›k baflvurulan biçimlerden birisi, fabri-
ka iflgalleridir. Di¤eri ise, patronlar›n ya
da genel müdürlerin rehin al›nmas›d›r.
Özellikle Avrupa ülkelerinde artan bu
biçimler, ülkemizde de görülmektedir. 

Mücadele biçimlerinde görülen
bu radikalleflme, iflçi ve emekçilerin
davalar›n›n hakl›l›¤›na inanmas› ve
bunun topumun ezici ço¤unlu¤u ta-
raf›ndan da meflru görülmesiyle ba¤-
lant›l›d›r. “Krizin sorumlusu kimse, fa-
turay› onlar ödesin” yaklafl›m›, genifl
kitlelerin hak verdi¤i, destekledi¤i bir
yaklafl›md›r. Buna karfl›n faturan›n iflçi-
emekçilere kesilmesi, iflten ç›karmalar›n
ve ücretlerde düflüflün artmas›, her tür
radikal biçimi devreye sokma hakk›n›
vermekte ve bu durum, kitlelerin genifl
bir kesimi taraf›ndan da onay görmek-
tedir. 

Öte yandan bu koflullarda kazanma-
n›n baflka da bir yolu kalmam›flt›r. Ke-
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limenin gerçek anlam›yla “ölümüne
direnifl” sergilemeyen, kolay kolay
sonuç alamamaktad›r. Mersin liman
iflçilerinin, patronun iflyerine sokmaya
çal›flt›¤› tafleron firman›n arabalar›n›n
önüne yatmalar›, grevlerinin k›r›lmas›na
izin vermemeleri, bunun son örne¤idir.
Limana h›zla girmeye çal›flan otobüsle-
rin önüne at›larak, onlar› durdurmaya
çal›flmalar›, ya da liman›n en üst nokta-
s›na ç›k›p intihar girifliminde bulunma-
lar›, geldikleri durumu göstermesi bak›-
m›ndan da oldukça çarp›c›d›r. Patronla-
r›n yard›m›na koflan polise de karfl› koy-
mufllar, arkadafllar›n›n gözalt›na al›nma-
s›na direnmifllerdir. Bu büyük direniflin
ard›ndan liman iflçilerinin grevi baflar›y-
la bitmifltir. 

‹flçi s›n›f›, iflgaller, rehin almalar,
ölümüne direnifllerle, krize karfl› müca-
deleyi giderek radikalleflen eylem biçim-
leriyle yükseltirken, küçük üreticiler de
yeni biçimlerle sahneye ç›kmaktad›r.
Daha önce büyük mitinglerle ya da
ürettikleri ürünleri imha ederek tepkile-
rini ortaya koyan küçük üreticiler, kriz
sonras›nda ba¤l› bulunduklar› birliklere
bask›nlar düzenlemeye bafllam›flt›r.
Geçti¤imiz günlerde Fiskobirlik’ten ala-
caklar› paray› alamayan f›nd›k üreticile-
ri, Fiskobirlik’e ba¤l› bir markete gire-
rek al›flverifl yap›p para vermeden ç›kt›-
lar. Küçük üreticilerin birliklerden ala-
caklar›n› bu flekilde tahsil etmeye kalk-
malar›, yöneticileri telaflland›rd›, ard›n-
dan her birine yüz TL’lik çekler vere-
rek, al›fl-verifllerini bu flekilde yapmalar›
istendi.

Hat›rlanacakt›r, büyük marketlerin
bas›l›p, yiyeceklerin da¤›t›lmas›, geçti¤i-
miz aylarda Yunanistan’da gerçekleflen
eylemlerde gündeme gelmiflti. Benzer
biçimler, 2001 krizinde Latin Amerika
ülkelerinde yafland›. Elbette biz, ya¤-
malama biçimini alan market bask›n-
lar›n› de¤il, daha örgütlü ve kitlesel
biçimde yap›lan bask›nlar› öne ç›kar-
mal›y›z. Kendili¤inden ve kitlelerin
adeta birbirini ezerek yap›lan ya¤malar,
(ki Latin Amerika örnekleri daha çok
böyleydi) ahlaki düflkünlü¤ü, bencilli¤i
artt›r›rken, örgütlü-planl› ve kitlesel
bask›nlar, kendine güveni ve kolektif
hareketi gelifltirir. Öte yandan ’80 önce-
si küçük-burjuva örgütlerin büyük mar-
ketleri basarak karaborsa durumda olan
ya¤, fleker, çay gibi maddeleri, gecekon-
du mahallelere getirip da¤›tmas› gibi
eylemler yerine, kitlelerin böyle yerleri

bas›p, el konulan malzemelerin bir ko-
mite taraf›ndan hakkaniyetli bir flekilde
da¤›t›lmas›n› sa¤lamak, mücadelenin
geliflimi aç›s›ndan çok daha yararl› ola-
cakt›r. Kimi devrimci hareketlerin krize
karfl› mücadele biçimi olarak Latin
Amerika türü market bask›nlar›n› öne
ç›karmalar› do¤ru de¤ildir. Buna karfl›n
f›nd›k üreticilerinin Fiskobirlik’e ait bir
sat›fl ma¤azas›n› bas›p, kendi ürünlerine
el koymalar›, son derece yerinde ve et-
kili bir eylem biçimidir. 

‹flgallerden, rehin almalara, ölümü-
ne direnifllerden market bask›nlar›na,
krize karfl› mücadele, yeni ve radikal ey-
lem biçimleriyle yükselmektedir. Bunla-
ra, önümüzdeki dönemde daha yeni bi-
çimler eklenecek, veya varolanlar çeflit-
lenerek zenginleflecektir. Bunlar› iyi bir
flekilde tahlil etmek ve do¤ru buldukla-
r›m›z› öne ç›karmak, krize karfl› müca-
delenin do¤ru bir rotada yükselmesine
yard›mc› olacakt›r. Aksi halde iflsiz ve
aç kalan y›¤›nlar, kendili¤inden bir
flekilde sokaklara ç›kacak, önüne ge-
len her fleyi y›kacak, fakat devrimci
bir önderlikten yoksun oldu¤u için,
bu isyanlar› sonuçsuz kalacakt›r.        

Krize karfl› mücadeleyi büyütmek 

15-16 Haziran büyük iflçi direnifli-
nin arifesindeyiz. Türkiye iflçi hareketi-
nin en büyük eylemi olan bu direnifl,
kriz koflullar›nda çok daha anlaml› hale
geliyor. 

15-16 Haziran, önderlik bofllu¤u ve
sendikal ihanet boyutuyla da önemli
dersler içeren bir direnifltir. Ne yaz›k ki,
benzer sorunlar, bugün krize karfl› mü-
cadelede de yaflan›yor. Krize karfl› pat-
lak veren birçok direnifl, devrimci bir
önderlikten yoksun. Öte yandan iflçile-
rin iç örgütlülü¤ü de zay›f olunca, dire-
nifllerin kaderini, faflist-gerici ya da re-
formist sendikac›lar belirliyor. O yüz-
den de birçok direnifl, ya mahkeme ko-
ridorlar›nda eritiliyor, ya da birkaç hak
k›r›nt›s›yla bitiriliyor. 

Krize karfl› mücadelenin baflar›s›
için, iflçilerin taban örgütlerinin kurul-
mas› ve direnifllerin esas olarak bu ko-
mitelerce yürütülmesi, olmazsa olmaz-
d›r. Varolan sendikalar›n bugünkünden
daha ileri tav›rlar sergilemesi de ancak
bu sayede mümkündür. Bunun için ge-
nel olarak iflçi-emekçi hareketiyle,
özelde krize karfl› yükselen direnifl-
lerle, komünist ve devrimcilerin ba¤-

lar›n›n geliflmesi flartt›r. Fakat ne ya-
z›k ki, direnifllere ilgide bile gözle görü-
lür bir düflüfl görülmektedir. Direniflle-
rin ilk patlak verdi¤i andaki ilgi ve des-
tek, süre uzad›kça azalmakta, bu da
sendikac›lar›n daha rahat at oynatmala-
r›n› getirmektedir. 

(…) Direnifllerle ve direniflçi iflçiler-
le ba¤ kurmak, ilk baflta direnifl yerleri-
ne sürekli biçimde gidip-gelmeyi, dire-
niflin nedenlerini, güçlü ve zay›f yanlar›-
n› kavramay›, buna ba¤l› olarak direni-
flin baflar›s› için nelere dikkat edilmesi
gerekti¤ini ç›karmay› gerektirir. Kald›
ki, bizlerin görevi, sadece ziyaretle, des-
tekçilikle s›n›rl› olamaz… Kimi direnifl-
lere ilgimiz daha fazla olmufltur. Bunlar
bas›n›m›zda da yer almaktad›r. (...) 

K›sacas›, direniflin ruhuna hakim
olunmal›d›r. Ve tabi herhangi bir des-
tekçi olarak de¤il, oraya önderlik etme
bak›fl aç›s›yla gidilmelidir. Fakat bu ge-
nel geçer do¤rular› s›ralamakla olmaz.
Her direniflin kendine özgü yönleri var-
d›r. Bunlara hakim olmal›, somut öne-
rilerle ve ikna edici bir tarzla yaklafl›lma-
l›d›r. Yan› s›ra biten her direnifl, neden-
leriyle birlikte de¤erlendirilmeli, sonra-
ki direnifllere yol aç›c› olmas› için art›la-
r› ve eksileri birlikte ifllenmelidir. 

Bu flekilde yaklafl›l›rsa ancak, krize
karfl› mücadelede gerek siyasal, gerekse
örgütsel-pratik olarak kendimizi gelifl-
tirmifl, iflçi ve emekçilerin önünü açma-
ya bafllam›fl oluruz. 

Sadece bafllad›¤› veya canl› oldu¤u
anlarda de¤il, sonraki zamanlarda ve
geri düfltü¤ü anlarda da direnifl yerleri-
ne ilgimizi kaybetmememiz gerekir. S›-
n›f hareketiyle ba¤ kurmada sab›r ve
istikrar, belirleyici öneme sahiptir.
Unutulmamal›d›r ki, kayalar› delen,
damlalar›n gücü de¤il, süreklili¤idir.
‹flçi s›n›f› ile ba¤ kurmak ise, en baflta
direnifl yerlerine istikrarl› biçimde git-
mekten ve yukar›da s›ralad›¤›m›z gibi
direniflin ruhuna hakim olmaktan geç-
mektedir...   

1 May›s’tan ald›¤›m›z güçle krize
karfl› mücadeleye daha yak›ndan ilgi
göstermeli, onun güçlü ve zay›f yönle-
rini ortaya koyarak, önderlik etmeye ça-
l›flmal›y›z. Sadece krize karfl› mücadele-
nin do¤ru bir hatta geliflmesi aç›s›ndan
de¤il, iflçi-emekçi kesimlerle ba¤lar›m›z›
gelifltirmek aç›s›ndan da bu yönde ala-
ca¤›m›z her mesafenin, büyük bir öne-
mi olacakt›r.
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Sayfa 2’de sürüyor

‹flsizli¤e karfl› m
ücadele

Kapitalizm
e karfl› m

ücadeledir

ir yanda Kürt sorununa “çözüm”
yaygaralar›, di¤er yanda artan ope-
rasyonlar, bas›lan kurumlar, sendi-
kalar… Bir yanda af söylentileri, di-
¤er yanda DTP yöneticilerine gözal-
t›, milletvekillerine soruflturma, sen-
dikac›lara tutuklama…

Egemen s›n›flar›n demokrasi an-
lay›fl› nas›lsa, sözde bar›fl çabalar›
da böyledir. Demokrasi flampiyonlu-
¤u yapt›klar› dönemlerde, bask› ve
fliddet, faflist yasa ve uygulamalar
ne denli art›yorsa, “bar›fl” yaygaras›
yapt›klar›nda da savafl o kadar t›r-
man›yor. Esas›nda estirecekleri te-
rörün üzerine at›lan bir flal oluyor
“demokrasi”, “bar›fl”, “kardefllik”
nutuklar›… T›pk› flairin dedi¤i gibi: 

“Gelecekleri kapkara / Dilleri yu-
muflak / Yalanlar› güzel ve ak / Girdi-
ler dünyam›za alk›fllanarak… / Onlar
da bar›fl dediler bizim gibi / Kardefl-
lik dediler- sevgi dediler / Hatta kur-
flun ya¤muru akflamlara karfl› / Yal-
n›zca gül ve güvercin dediler / Son-
ra defne dallar›yla tutuflturup ateflle-
ri / Güvercinleri piflirmeden yediler”

Öldürülmeden önce Hrant Dink
de “güvercin tedirginli¤i”nden söz
etmiflti. Fakat tüm iyimserli¤i ile
“güvercinlere dokunulmayaca¤›”n›
düflünmüfltü. Ne yaz›k ki öyle olma-
d›…  “Bar›fl”, “kardefllik” diye diye
ne çok katliam yap›ld› bu ülkede, ne
canlar yitirildi… 

Bugün de öyle bir kesitten geçi-
yoruz. Kimse yarat›lmak istenen bu
iyimser havaya, bofl umutlara kap›l-
mas›n! Onlar›n “bar›fl›”, daha fazla
kan ve gözyafl› demektir. ‹flkence,
tutuklama, katliam demektir… “Çö-
züm” diye sunulanlar ise, k›r›nt› bile
denilemeyecek ve esas›nda fiilen el-
de edilmifl kazan›mlard›r. Bir f›ç› do-
lusu katrana, bir parmak bal koyun-
ca, tad› de¤iflir mi? Faflizm, hangi
maskeyi takarsa taks›n, onun o kan-
l›, çirkin yüzü kaybolur mu? 

B
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