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Sayfa 2’de sürüyor

2007’yi geride
b›rak›rken

ORTADO⁄U’NUN
YANGINI D‹NM‹YOR

2007’nin son günlerine, dünyada
ve ülkemizde patlayan bombalarla gi-
rildi. Emperyalist iflgal alt›ndaki top-
raklarda kan ve gözyafl› zaten hiç din-
medi. Kitle katliamlar›, seri cinayetler,
iflkenceler, tüm h›z›yla sürdü, sürü-
yor…  Irak, Afganistan, Filistin’den
sonra flimdi giderek yo¤unlaflan bi-
çimde Pakistan ve Kürdistan’da da
kan gövdeyi götürüyor.

ABD’nin Afgan iflgalinde önemli
bir yer tutan Pakistan’da ortal›k toz
duman. General Müflerref’in darbesi,
sürgündeki liderlerin ülkeye dönüflü,
arka arkaya gerçekleflen suikastler ve
son olarak Benazir Butto’nun öldürül-
mesi ile flimdi ülkenin siyasal gelece-
¤i tam bir belirsizlik içinde. Ameri-
ka’n›n Butto ile Pakistan’› sa¤lama al-
ma giriflimi, böylece fiyaskoyla so-
nuçlanm›fl oldu. fiu anda en büyük
korkular›, Afganistan gibi Pakistan’da
da Taliban’›n güçlenmesi… 

Irak’ta da sular durulmuyor.
ABD’nin her yeni plan›, aya¤›na dola-
n›yor. Ortado¤u’da ‹ran’›n güç kazan-
mas›n›n ard›ndan gelifltirdi¤i “Sünni
blok” bir türlü dikifl tutmad›. Keza
ABD’nin kendini en güvende hissetti-
¤i Kuzey Irak’ta (Güney Kürdistan) bi-
le, belirsizlikler sürüyor. 2007 sonun-
da yap›lmas› gereken Kerkük referan-
dumu, anayasal bir hüküm olmas›na
ra¤men yap›lmad›. Daha önce refe-
randumun ertelenmesi durumunda
“iç savafl ç›kaca¤›” tehdidini savuran
Kürt yetkililer, flimdi ertelemeyi 6 ayla
s›n›rl› tutmaya çal›fl›yor. 

Kürt bölgesini sadece Kerkük de-
¤il, Türkiye’nin “s›n›rötesi operasyo-
nu” da fazlas›yla rahats›z ediyor. Böl-
gedeki tüm Kürtlerin lideri olmaya so-
yunan Barzani, PKK kamplar›n›n
bombalanmas›na göz yummakla bir-
likte, Kürt halk›n›n deste¤ini yitirme-
mek için bombalanan köyleri ziyaret
ediyor, operasyonlar›n durmas›n› isti-
yor, Irak’› ziyaret eden ABD D›fliflleri
Bakan› Rice ile görüflmüyor vb… Di-
¤er yandan Türkiye’nin kendisi için
de bir tehdit unsuru oldu¤unu bildi-
¤inden, son geliflmeler onu tedirgin
ediyor.
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Merhaba,
Bugüne kadar dergimizi Yay-sat da¤›t›m

flirketi arac›l›¤› ile okurlar›m›za ulaflt›r›yor-
duk. Ancak da¤›t›m flirketleri yeni y›lda ko-
flullar› son derece a¤›r, maddi yükümlülükle-
ri çok yüksek sözleflmeler dayatt›lar. Adeta
devrimci yay›nlar› da¤›tmamak için yeni
engeller koydular. Bu koflullarda art›k biz de
dergimizi da¤›t›m flirketine veremez hale gel-
dik. Bundan sonra kendi da¤›t›m a¤›m›z›
oluflturmakla karfl› karfl›yay›z. Okurlar›m›z›n
böyle bir dönemde dergimize daha fazla sa-
hip ç›kmas›n›, bulunduklar› yerlerdeki dergi-
mizi satabilecek bayi ve kitapç›larla konufla-
rak, onlar›n adreslerini bize ulaflt›rmalar›n›,
böylece da¤›t›m a¤›n› örgütlemeye katk›da
bulunmalar›n› bekliyoruz. Ayr›ca kitlelerin
bize daha rahat ulaflmas›n› sa¤lamak için el-
den sat›fllar› da art›rmakla karfl› karfl›yay›z. 

Yeni bir y›l, her insana yeni umut-
lar getirir; kavgada yeni bir
soluk, inançta yeni bir taze-
lenme, hedefleri ve beklenti-
leri yeniden çizme dönemi-
dir. 

Okurlar›m›z›n yeni y›l›n›
kutluyor, kavga bayra¤›n›

daha da yükseltmeye ça¤›r›yoruz. Yeni y›l,
u¤runda dövüflenlerin olsun!

Yeni bir say›da buluflmak dile¤iyle...

O k u r l a r a . . .

11 Eylül’den sonra “haçl› seferi” ilan ederek
baflta Ortado¤u olmak üzere dünyan›n yeniden
paylafl›m›na soyunan ABD, ne iflgal etti¤i toprak-
larda ne de iflbirli¤i yapt›¤› ülkelerde gün yüzü
görüyor. Y›llard›r hedef tahtas›na çakt›¤› ‹ran ve
Suriye’de ilerleyemedi¤i gibi, elindekileri koru-
makta da büyük zorluk çekiyor. Kafkaslardaki
“renkli devrim”lerin rengi iyice solarken, “arka
bahçesi”ndeki kan kayb› devam ediyor. Buna
karfl›l›k rakipleri, -en baflta Çin ve Rusya- güçle-
rini toparl›yor, kitle desteklerini pekifltiriyor, yeni
hamleler yap›yor. 

K›saca ABD, 2008’e büyük bir s›k›nt› ile girdi.
Sadece politik yönden de¤il, ekonomik yönden
de tehlike çanlar› ABD için giderek daha fliddetli
çal›yor. Mortgage (konut kredileri) ile bafllayan
ekonomik kriz belirtileri, dolar›n de¤er kayb› ile
devam ediyor. 1929’daki büyük bunal›mla k›yas-
lanan bir kriz beklentisi art›yor. ABD ekonomisin-
de böylesi bir kriz, dalgalar halinde tüm dünyaya
yay›lacak ve emperyalist-kapitalist sistemi sar-
sacakt›r. ABD’nin krizi ötelemek için bafllatt›¤›
yeni emperyalist savafl da çare olmam›fl, aksine
savafltaki her baflar›s›zl›k, ekonomik krizi daha
da derinlefltiren bir rol oynam›flt›r, oynamaktad›r. 

Önümüzdeki y›llar ABD için hiç de parlak gö-
rünmemektedir. Fakat sadece ABD için de¤il,
tüm emperyalistler için bir kabusa dönebilmesi,
ezilen halklar›n iflçi ve emekçilerin mücadelesine
ba¤l›d›r. 2008 bu aç›dan önemli imkanlar sun-
maktad›r. 

* * *

Emperyalizmin krizi, sömürge, yar›-sömürge
ülkeleri de do¤rudan etkiliyor. Bunlar›n bafl›nda
hiç flüphesiz Türkiye geliyor. Türkiye, son y›llar›n
en debdebeli günlerini 2007’de yaflad›. Egemen
klikler aras›ndaki çeliflki, cumhurbaflkanl›¤› kri-
ziyle en üst noktaya t›rmand›. Muht›ralar, darbe
giriflimi, seçimler ve son olarak “s›n›rötesi ope-
rasyon”; hepsi bu y›l içinde gerçekleflti. Ülke s›-
n›rlar› içerisinde t›rmanan kirli savafl, y›l›n son
günlerinde “s›n›rötesi”ne de taflt›. ABD’nin izni ve
deste¤iyle Güney Kürdistan’›n s›n›r boylar›ndaki
da¤ tafl bombalanmaya bafllad›. Elbette bunun
bir faturas› olacakt›. Ve o fatura, yine iflçi ve
emekçilerin s›rt›ndan ödenecekti.

Hiç zaman da kaybetmediler. Daha bombar-
d›man sürerken, IMF’nin direktifleriyle “sosyal
güvenlik reformu”, “istihdam paketi” ad› alt›nda
iflçi ve emekçilere büyük bir sald›r›ya girifltiler.
Sa¤l›k, k›dem tazminat›, emeklilik gibi en temel
haklar›n› gaspetmeye soyundular. Ayn› anda
elektrikten do¤algaza, i¤neden ipli¤e her fleye
zam geldi. Buna karfl›l›k asgari ücret yüzde 4 gi-
bi komik bir art›flla belirlendi. Ve bir kez daha gö-
rüldü ki, Kürt halk›na at›lan bombalar, iflçi ve

emekçinin üzerine de ya¤›yor. fioven milliyetçi-
likle sersemletilen emekçiler, flimdi emperyalist-
lerin ve iflbirlikçilerin pervas›z sald›r›s›yla karfl›
karfl›ya. 

* * *

2007’ye Hrant Dink
cinayeti ile girilmiflti.
Bu, faflizmin azg›n sal-
d›r›s›n›n ilk habercisiy-
di. Fakat Hrant Dink’in
cenazesine akan yüz-
binler, kitlesel öfkenin
gücünü de ortaya koy-
dular. Bu güç, kendini
as›l olarak 1 May›s’ta
gösterdi. Onca önle-
me, tehdide ve teröre
ra¤men 30 y›ld›r ya-
sakl› olan Taksim’e ç›-
k›ld›, her yer 1 May›s
alan›na çevrildi. Hava-
‹fl’le gündeme giren
grev, Telekom’da ha-
yata geçti ve iflçi s›n›f›
bu önemli silah›n› ye-
niden kufland›.

2008’e de büyük
bir sald›r› salvosu al-
t›nda giriyoruz. Bir
yandan s›n›r içinde ve d›fl›nda da¤-tafl bombala-
n›yor, milyon dolarlar bu kirli savafla ak›t›l›yor.
Bir yandan da yeni yasa ve zamlarla bunun fatu-
ras›, Kürt, Türk çeflitli milliyetlerden oluflan iflçi
ve emekçilerden ç›kar›l›yor. 

Savafl›n utanc›n› da, külfetini de art›k çek-
mek istemiyoruz! Dünyan›n dört bir yan›nda em-
peryalist iflgale, artan hak gasplar›na karfl› ayak-
lanan kardefllerimiz, izlenmesi gereken yolu gös-
teriyor. ‹flte Irak, Filistin, Afganistan… ‹flte Fran-
sa, Yunanistan, Almanya… Her renkten, her ›rk-
tan iflçi ve emekçiler, grev, direnifl ve eylemlerle,
egemenlere kök söktürüyor. “Yaratan ve kahre-
den elleriyle” hayat› durduruyor, yaflam› felç edi-
yor. 

Ve her geliflme, her olay bir kez daha kan›tl›-
yor ki, ulusal ve sosyal kurtuluflun tek yolu, dev-
rimdir. fiu ya da bu emperyaliste, flu ya da bu
egemen kli¤e bel ba¤laman›n sonu, hep hüsran-
la sonuçlanm›flt›r. ‹flçi ve emekçilerin tek dostu,
kendi s›n›f kardeflleridir. Tek kurtulufllar› da dev-
rim ve sosyalizmdedir. 

Bu ay içinde and›¤›m›z “devrim kartal›” Roza
Lüksenburg’un dedi¤i gibi, insanl›k ya barbarl›k
içinde yok olacakt›r, ya da sosyalizmle yeni ufuk-
lara aç›lacakt›r. 2008, bu ufuklara do¤ru büyük
ad›mlar›n at›ld›¤› bir y›l olsun!
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ylard›r konuflulan, çeflitli ziyaret ve
görüflmelerin, mekik diplomasisinin
de¤iflmez konusu haline gelen, Gü-

ney Kürdistan’daki PKK kamplar›na “s›n›-
rötesi operasyon”, Aral›k ay› içinde gerçek-
leflti. 

16 Aral›k’ta bafllayan ve Kandil da¤›n›
hedef alan ilk hava sald›r›s›, kara harekat› ve
irili-ufakl› bombard›manlarla, yaklafl›k on
gün devam etti. Genelkurmay, önümüzdeki
günlerde de bu sald›r›lar›n sürece¤ini aç›kla-
d›.

Böylece 25. “s›n›rötesi operasyon” ger-
çekleflmifl oldu. Bunun, daha önceki 24 ope-
rasyondan, sonuçlar› bak›m›ndan ne kadar
fark› olaca¤›, önümüzdeki günlerde daha net
görülecektir. Ancak bugünden kesin olan
fludur ki, Kürt sorunu çözülmek bir yana,
daha da keskinleflerek ve uluslararas› niteli-
¤ini artt›rarak varl›¤›n› korumaktad›r. Em-
peryalistlerin ve iflbirlikçilerin “çözüm” di-

ye sunduklar› her plan ve att›klar› her ad›m,
sorunu daha büyük ve karmafl›k hale getir-
mekten baflka bir ifle yaramam›flt›r. Bu kez
de öyle olacakt›r.    

“Perflembenin gelifli…”

Baflbakan Erdo¤an’›n “milat” olarak ni-
teledi¤i 5 Kas›m’daki ABD ziyareti sonra-
s›nda, ABD’nin Kuzey Irak’ta oluflan Kürt
devletini tan›malar› karfl›l›¤›nda Türkiye’nin
“s›n›rötesi operasyonu”na göz yumaca¤›
belli olmufltu. ABD Baflkan› Bush’un,
PKK’nin sadece Türkiye’nin de¤il, Irak’›n
ve ABD’nin de düflman› oldu¤unu söyleyip
“ortak düflman” ilan etmesi, operasyona ye-
flil ›fl›k yak›ld›¤›n› gösteriyordu.

Görüflmeden “anl›k istihbarat” ve “üçlü
mekanizma karar›” ç›kt›. Ard›ndan Kandil
da¤› üzerinde ABD casus uçaklar›n›n keflif
uçufllar› artt›. Bu uçufllar›n aslolarak
PKK’nin üst düzey yetkililerinin bulundu¤u
alanlar oldu¤u söylendi. Keza Güney Kür-
distanl› yetkililerin de PKK’nin bulundu¤u
alanlara dönük ambargo uygulamalar›na h›z
verdi¤i, olas› bir operasyona sessiz kalacak-
lar› belirtildi. Geçti¤imiz aylarda ABD as-
kerlerinin çekilip peflmergeye b›rakt›¤› s›n›r
boyunda, peflmerge de çekilerek Türkiye-
Irak s›n›r›n› boflaltm›fl, oras› “insans›z böl-
ge” ilan edilmiflti.

Ayn› günlerde ABD’in Türkiye Büyü-
kelçisi Wilson, AKP ve CHP’nin Kürt mil-

letvekilleri ve fierafettin Elçi, Abdülmelik
F›rat gibi Kürt siyasetçileriyle PKK, ‹ran ve
Irak’›n gelece¤i üzerine konufluldu¤u ye-
mekli toplant›lar düzenledi. DTP milletve-
killerinin ça¤r›lmad›¤› bu toplant›larda, iki
ABD kongre üyesinin de bulundu¤u ve böl-
genin sorunlar›n›n çözümünün tart›fl›ld›¤›
belirtildi.

Böylece ABD icazetiyle operasyonun
yollar› ad›m ad›m döfleniyordu. 

Son y›llarda genelkurmay›n sözcülü¤ü-
nü üstlenen CHP Baflkan› Deniz Baykal bi-
le, 180 derecelik bir dönüflle Irak’taki Kürt
yönetimiyle daha iyi iliflkilerin kurulmas›n›,
Türkiye’nin buralara çekim merkezi olmas›
gerekti¤ini söylüyordu. Daha önce hedefe
çak›lan Barzani ve Kürt yönetimine karfl›
yumuflama, gözle görülür bir hal alm›flt›.

Ard›ndan yeniden ›s›t›lan “piflmanl›k ya-
sas›” ve Erdo¤an’›n  “AKP içinde 75 Kürt

vekil var, terör örgütü Kürtleri temsil etmi-
yor” sözleri, ABD ile yap›lan anlaflman›n
içeri¤ini yavafl yavafl ortaya ç›kar›yordu.
Ayn› zamanda ABD’nin onay› ve yard›m›y-
la bir “s›n›rötesi operasyon”un eli kula¤›nda
oldu¤unu. Nitekim Erdo¤an, Kas›m ay› so-
nunda yetkiyi genelkurmaya verdi¤ini aç›k-
layarak, hem topu genelkurmaya att›, hem
de operasyonun dü¤mesine bas›ld›¤›n› ilan
etmifl oldu. 

Ve bu duyurudan 20 gün kadar sonra
Türk ordusunun “s›n›rötesi operasyonu” res-
men bafllad›.

Savafl medyas› iflbafl›nda

Operasyonla birlikte, savafl medyas› da
görev bafl› yapt›. Esas›nda zaten buna haz›r
hale getirilen medya, üzerine düflen bu göre-
vi de baflar›yla tamamlad›. Bir süredir flo-
ven-milliyetçi k›flk›rtman›n borazanl›¤›n›
yapan burjuva medya, operasyonla birlikte,
savafl› kutsayan, ona alk›fl tutan “savafl med-
yas›” haline geldi.

Son aylarda RTÜK’ün (Radyo Televiz-
yon Üst Kurulu) Genelkurmay Baflkanl›¤›
ile koordineli bir yönetmelik haz›rl›¤› içinde
oldu¤u söylenmekteydi. “Milli güvenlik ve
kamu düzeninin gerekli k›ld›¤› hallerde ya-
y›nlar›n men edilmesi”ni de içeren yasal dü-
zenleme ile “Mehmetçik medya” haz›rl›kla-
r›na bafllanm›flt›. Bunlar, herhangi bir resmi-
yet kazanmadan da fiilen uygulamaya geçi-

rilmiflti. RTÜK, Ekim ay›nda yapt›¤› aç›kla-
mada; “Seferberlik ve savafl halinde en
önemli psikolojik harp vas›tas› olan radyo
ve televizyonlar›n milli birlik ve manevi
duygular›n pekifltirilmesinde, milli politika-
lar›n desteklenmesinde, halk›n ve TSK men-
suplar›n›n moralinin en üst düzeyde tutul-
mas›nda, flüphesiz çok büyük katk›lar› ola-
cakt›r” deniyordu. Söylendi¤i gibi de yap›l-
d›. 

Medya arac›l›¤›yla att›klar› zafer ç›¤l›k-
lar›, saatlerce süren bombard›man görüntü-
leri aras›nda yüzlerce kiflinin öldürüldü¤ünü
büyük bir sevinçle duyurmalar›, ABD’nin
Irak iflgali s›ras›ndaki görüntülerin bir kop-
yas› gibiydi. Yine ilk olarak ABD’nin kul-
land›¤› “en iyi K›z›lderili ölü K›z›lderili’dir”
sözü, “en iyi Kürt, ölü Kürt’tür” fleklinde
uyarlanm›fl, ölü saymaya giriflilmiflti. Bu
yönleriyle Türk medyas›, Amerikan medya-
s›ndan farkl› olmad›¤›n› göstermifl oldu.

Irak iflgaliyle birlikte daha net ortaya ç›-
kan “ilifltirilmifl gazetecilik”, bugünkü Türk
medyas›n› resmetmektedir. Soluk solu¤a s›-
n›r boylar›nda ve ötesinde yap›lan yay›nlar-
la, naklen savafl spikerli¤ini üstlenmeleriyle,
komutanlarla röportajlar ve onlar› yücelten
konuflmalarla; savafl ve ölü sevicilikte, em-
peryalist medya kurulufllar›yla boy ölçüfle-
cek durumda olduklar›n› ortaya koymufllar-
d›r.

Gizlenmeye çal›fl›lan, 

içine düflülen aczdir 

Savafl s›ras›nda medyay› kullanma tar-
z›ndaki benzerlik, savafl›n sonuçlar› bak›-
m›ndan da benzeflecek gibi görünmektedir.
Hat›rlanacakt›r; ABD’nin “flok ve dehflet”
ad›n› verdi¤i Irak iflgali, Irak halk› taraf›n-
dan büyük bir dirençle karfl›lanm›fl ve as›l
“flok”u, ABD ve iflgal ordusu yaflam›flt›.
Türk savafl medyas›n›n da kopard›¤› bunca
yaygara, operasyonlarda istenilen sonucun
al›namam›fl olmas›n› örtme çabas› olsa ge-
rektir. Keza Türk ordusuna dizilen methiye-
lerle, bu sald›r›lar›n ABD icazeti ve yard›-
m›yla gerçekleflti¤ini gölgeleme, ordunun
gücü ve baflar›s›ym›fl gibi gösterme u¤rafl›-
d›r. 

Fakat tüm bu çabalara ra¤men gerçekle-
rin üstünü kapatamam›fllard›r, kapatmalar›
mümkün de de¤ildir. Tüm dünya, bu operas-
yonun, “Türk ordusunu gücü” ile de¤il,
ABD’nin izni ve deste¤iyle gerçekleflti¤ini
bilmektedir. Bunun karfl›l›¤›nda da Türki-
ye’nin ABD’ye ne tür sözler verdi¤i yaz›l›p
çizilmektedir. Ayn› flekilde sald›r›larda sa-
dece PKK kamplar›n›n de¤il, 15 köyün de
bombaland›¤›, dünya bas›n›nda yer alm›flt›r.
Baflta genelkurmay olmak üzere hükümet
yetkililerinin, büyük bir k›zg›nl›kla bu iddi-
alar› reddetmeleri ve “belge” ad› alt›nda ba-
s›na servis ettikleri resimler, bu gerçekleri
de¤ifltirmeye yetmemifltir.

Türk devletinin, dünya kamuoyunu ar-
kas›na ald›¤› iddias› da bir baflka yalanlar›-
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d›r. Onlar, arkalar›na ABD ve AB emperyalistlerini, -
o da koflullu olarak- alabilmifllerdir sadece. Dünya
halklar›, Kürt halk›na ve gerillas›na yönelik bu sald›-
r›lar›n karfl›s›nda oldu¤unu, her yerde gerçeklefltirdik-
leri protesto gösterileriyle ortaya koymufltur. 

Ne kadar aksini iddia ederlerse etsinler Türkiye,
Kürt hareketi karfl›s›nda askeri olarak bugüne kadar
defalarca yenilmifltir. Daha önce 24 defa yapt›klar›
“s›n›rötesi operasyon” bir ifle yaram›fl olsayd› 25.sine
ihtiyaç duymazlard› zaten. Ama orduya toz kondur-
mamak için “askeri olarak baflar›l›y›z”, “ordu görevi-
ni yapt›”, “siyasiler üstüne düfleni yapm›yor” gibi
sözlerle askere dizilen methiyeler, bu gerçe¤i örtbas
edemez. Kara Kuvvetleri Komutan› ‹lker Baflbu¤,
geçti¤imiz aylarda “baflar›l› olsayd›k, durum bu nok-
tada olmazd›” diyerek bunu itiraf etmifltir. Sonras›nda
yine baflar›s›zl›¤›n faturas›n› hükümetlere ç›karm›flsa da
gerçek budur. Ve bunu hiçbir demagoji gizleyemez. Elle-
rinin alt›nda “emret komutan›m” diye haz›rola geçen bir
medya ordusu olsa bile… Son yap›lan operasyonda da
as›l hedefin PKK’yi yoketmek olmad›¤›n› kendileri de
itiraf ediyorlar. Amaçlar› “umut k›rmak”t›r; gerillaya ka-
t›l›mlar› engellemektir. 

Savafl›n maliyeti

Operasyonlar›n hemen ard›ndan savafl›n Türkiye’ye
maliyetinin “20 milyon dolar” oldu¤u resmi olarak aç›k-
land›. Türkiye bütçesinin en büyük diliminin silahlanma-
ya ayr›ld›¤› bir kez daha kan›tlanm›fl oldu. Sa¤l›¤a, e¤iti-
me, sanata, k›saca insan›n temel giderlerine “kaynak” bu-
lamayanlar, asgari ücreti açl›k s›n›r›n›n alt›nda belirleyip,
bütçenin elvermedi¤inden sözedenler, insan› öldürmeye
“kaynak” bulup, bütçeyi onun emrine verebiliyordu.  

Dünyada halen bir trilyon dolarl›k silah harcamas›
yap›l›yor. Bunun yaklafl›k yar›s› (450 milyar dolar›) ABD
taraf›ndan harcan›yor. Türkiye ise, silah harcama s›ras›n-
da dünya dördüncüsü. Bugünkü teknolojiyi elde etmek
için 10 milyar dolar harcad›¤› bildiriliyor.

Operasyonlar s›ras›nda övündükleri bir di¤er fley ise,
TÜB‹TAK’›n gelifltirdi¤i aletleri kulland›klar› oldu. F-16
savafl uçaklar›n›n lantirn sistemi ile hedefleri lazerle ifla-
retledi¤i ve TÜB‹TAK’›n gelifltirdi¤i “ak›ll› bomba”larla
tam hedefi vurduklar› balland›ra balland›ra anlat›ld›. Em-
peryalist-kapitalist sistem içinde bilim ve teknik ad›na
gelifltirilen hiç bir fleyin, insanl›¤›n yarar› için yap›lmad›-
¤›, aksine insanlar› öldürmeye, bu düzeni daha fazla ya-
flatmaya hizmet etti¤i bir kez daha teyit edildi. 

Fakat bu propagandada as›l amaç, Türk ordusunun öz
be öz Türk mal› kullanarak, Türk bilim adamlar›n›n ya-
ratt›¤› silahlarla operasyonu gerçeklefltirdi¤i yalan›n›
yaymakt›. Oysa baflta F-16’lar olmak üzere savafl uçakla-
r› ve bir dizi silah›, ABD baflta olmak üzere emperyalist
ülkelerden sat›n ald›klar› s›r de¤ildi. Ama daha önemlisi;
bunlar›n Türk mal› veya emperyalistlerden al›nm›fl olma-
s› de¤il, hepsinin ölüm kusmas›yd›. Zaten kutsanan da
buydu.

Savafl›n maliyetinin milyon dolar› bulmas› ve bunla-
r›n bizim cebimizden, iflçi ve emekçilerden ç›kmas› iflin
bir yan›d›r. Fakat as›l fatura, bu operasyon karfl›l›¤›nda
ABD’ye verilen sözler ile önümüzdeki günlerde ç›kacak-
t›r. Irak halk›na oldu¤u gibi ‹ran ve di¤er halklara karfl›
da ülke topraklar›n›n tepe tepe kullan›lmas›, hatta onlar
ad›na savafl›lmas› gündeme gelebilecektir. 

fiimdi Baflbakan, ABD’ye verdi¤i sözler sorulunca,
“Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan› böyle bir flerefsizlik
yapmaz” diyor. Oysa uza¤a gitmeye gerek yok, Irak iflga-

li s›ras›nda Türkiye’nin yapt›¤›n› ABD bas›n› “at pazarl›-
¤›” diye duyurmam›fl m›yd›? Ve geçti¤imiz aylarda AKP
Genel Baflkan Yard›mc›s› Egemen Ba¤›fl, Ermeni tasar›-
s›n›n ABD Kongresinden geçmesini engellemek için
ABD’ye gidip “Irak’taki askerlerinizin lojistik deste¤inin
büyük bölümünü Türkiye’den sa¤l›yorsunuz, bunu kes-
mek zorunda kalabiliriz” dememifl miydi?  Yar›n bu an-
laflma da bir yetkili taraf›ndan bir vesileyle böyle itiraf
edilecektir. Erdo¤an’›n “bunu yapan flerefsizdir” sözü ha-
t›rlanarak…

As›l vurgunu parababalar› vuruyor 

Emperyalist ve gerici savafllar›n alt›nda, her zaman
burjuvazinin kar h›rs› yatar. Daha fazla toprak, daha faz-
la yeralt›-yerüstü zenginli¤inin ya¤malanmas›, pazar
alanlar›n›n aç›lmas› ve bunlar›n toplam›nda daha fazla
kar elde etme arzusu vard›r. Türkiye’nin son “s›n›rötesi
operasyon”nun ard›nda da bu gerçek yatmaktad›r.  

Körfez savafl›ndan bu yana Türk burjuvazisinin Kürt
yönetimiyle ekonomik iliflkileri gelifltirdikleri bilinmek-
tedir. Bu iliflkiler, Irak iflgalinden sonra daha da artm›flt›r.
G›dadan beyaz eflyaya, inflaattan mobilyaya kadar çeflitli
sektörlerde faaliyet gösteren flirketlerin aras›nda Ordu
Yard›mlaflma Kurumu (OYAK) da vard›r. Paravan flir-
ketler üzerinden ifl yapan OYAK, inflaat sektörünün
önemli bir k›sm›n› ele geçirmifltir. Yan› s›ra Barzani’nin
do¤rudan veya dolayl› sahip oldu¤u 40 kadar flirketin
AKP’nin önde gelen isimleriyle ortak oldu¤u, bilinen bir
di¤er gerçektir.

Operasyon öncesi Barzani’ye ve Kürt yönetimine
karfl› onca tehdide karfl›l›k hiçbir ad›m atamamalar›,
“gümrük kap›lar›n› kapatma”, “ekonomik ambargo” vb.
sözlerin hiçbir karfl›l›¤› olmamas›, aksine, daha fazla eko-
nomik iliflkileri gelifltirmek gerekti¤ini vaaz etmeleri bo-
fluna de¤ildir. Bütün bunlara ra¤men, Türk-Irak ‹fl Kon-
seyi Baflkan›, Irak pazar›n› yeterince de¤erlendiremedik-
lerinden yak›nmaktad›r. 2003 y›l›ndan bu yana Irak’a ba-
kan düzeyinde bile hiçbir yetkilinin gitmedi¤ini, ama
Irak’tan Türkiye’ye birçok defa bakan ve baflbakan geldi-
¤ini belirterek art›k Irak’ta ifl kaybettiklerini söylemekte-
dir.

Türk egemen s›n›flar›, Kürt bölgesinde ç›kan petrol
ve do¤algaza göz dikmifltir. Irak’taki Türkmenlere sahip
ç›kma, eski anlaflmalar› hat›rlat›p (1926 Ankara anlaflma-
s› gibi) Irak’taki haklar›n› sorgulama, Kerkük referandu-
munu erteletme vb. tüm çabalar bunun içindir. ‹lk elde
baflarmay› istedi¤i, Kürt bölgesindeki petrol ve gaz›n,
Ceyhan’da sonuçlanacak boru hatt›yla uluslararas› paza-
ra aç›lmas›d›r. “S›n›rötesi operasyon”un en önemli amaç-
lar›ndan biri de, bu sonuçlar› elde etmektir. 

ABD de, Kerkük petrolünü Türkiye üzerinden ulusla-

raras› pazara açmak istemektedir. Fakat bunun için
Türkiye’nin Barzani ile iyi iliflkiler kurmas› gerekti¤i-
ni söylemekte, PKK konusunda yapt›¤› yard›mlar›n
karfl›l›¤›n› bu flekilde almay› amaçlamaktad›r. Türki-
ye’nin buna uygun hareket etmemesi durumunda,
Kerkük-Yumurtal›k boru hatt›n›n alternatif olarak
Kerkük-Musul-Hayfa hatt›na destek verece¤ini söyle-
mektedir. Böylece ABD, Türkiye’ye “Kürt yönetimi-
ni görmezden gelirseniz, petrol denkleminin de d›fl›n-
da kal›rs›n›z” demekte, Türkiye’nin Irak’la iliflkileri-
ni düzeltip ‹ran’la karfl› karfl›ya getirmeyi planlamak-
tad›r.

S›n›r içi veya d›fl›ndaki her tür savafl›n alt›nda,
burjuvazinin ekonomik ç›karlar›n›n yatt›¤›, buna top-
lumsal bir destek yaratmak için “ulusal ç›karlar”, “va-
tan›n, milletin birli¤i” vb. demagojilerini kulland›kla-

r›, son operasyonla bir kez daha aç›¤a ç›km›flt›r. 

Savafl tüm perdeleri y›rt›yor

Savafl, o güne dek gizli kalm›fl veya üstü örtülmüfl
birçok gerçe¤i, olanca ç›plakl›¤› ile gözler önüne serer.
Tüm perdeleri y›rtar, fleyleri gerçek kimli¤i ile ortaya ko-
yar. Savafl döneminde ne kadar yalan ve demagojiye bafl-
vursalar da bu gerçeklerin aç›¤a ç›kmas›n› ve giderek da-
ha genifl kitlelerin görmesini engelleyemezler. 

Son “s›n›rötesi operasyon” da böyle bir ifllevi üstlen-
mifltir. Sadece emperyalistler ve iflbirlikçileri aras›ndaki
iliflkileri ortaya koymas›yla de¤il, ezilen, sömürülen ke-
simlerin ç›karlar›n›n ortakl›¤›n› göstermesi bak›m›ndan
da bu böyledir.

Tüm çeliflki ve çatlaklara ra¤men ABD ile Türk ve
Kürt burjuvazisi aras›ndaki iflbirli¤i, Kürt ve Türk burju-
vazisinin birbiriyle gelifltirdi¤i ekonomik iliflkiler, hükü-
met ile muhalefet partilerinin, hükümet ile genelkurma-
y›n ortak hareketi vb. ilk elde görünenlerdir. Ama sadece
bu kadar da de¤il. Kürt hareketinin kimi zaman AB’ye
kimi zaman ABD’ye bel ba¤layan politikalar›, son ope-
rasyonla birlikte yerle bir olmufltur. Salt Kürt oldu¤u için
birlikte hareket edeceklerini sand›klar› iflbirlikçi Kürt
Barzani ve Talabani, onlar› bir kez daha yüzüstü b›rak-
m›flt›r. Böylece emperyalizme ve iflbirlikçilerine ba¤la-
nan umutlar›n, halklar› nas›l bir uçuruma yuvarlad›¤› ye-
niden kan›tlanm›flt›r.

Ayn› flekilde Türk halk› da egemen kliklerin sözde
emperyalizm karfl›tl›¤›n›n ne kadar sahtekarca oldu¤unu
aç›k biçimde görmüfltür. O çok övülen, “güvenilen” Türk
ordusu, ABD icazeti ve yard›m› olmadan “s›n›rötesi ope-
rasyonu” gerçeklefltiremez durumdad›r. Onlar›n ABD’ye
kafa tutabilmeleri de, ancak farkl› bir emperyalist güce
s›rtlar›n› dayamalar› ile mümkündür. T›pk› II. emperya-
list savafl sonras›nda Almanya karfl›s›nda güç kazanan
ABD’nin yan›nda saf tutmalar› gibi. Ama her halükarda
“ba¤›ms›z” hareket edemeyecekleri görülmüfltür.

Bütün bunlar, Türk ve Kürt halk›n›n as›l düflmanlar›-
n›n, birbirleri de¤il, ikisini birden ezen ve sömüren em-
peryalistler ve iflbirlikçileri oldu¤unu ortaya koymakta-
d›r. Kurtulufllar›n›n da bu ortak düflmana karfl› birleflik
mücadeleden geçti¤ini gözler önüne sermifltir. Son ope-
rasyonun bir kez daha ortaya koydu¤u bu gerçekleri gör-
meli, ortak düflmana karfl› birlikte hareket edilmelidir.

Emperyalizm döneminde gericileflen burjuvazi, ulu-
sal sorunu çözemez. Ulusal ve sosyal kurtuluflun tek yo-
lu devrimdir. Devrim ve sosyalizm hedefiyle emperya-
lizm ve iflbirlikçileri birlikte hedef tahtas›na çak›lmal› ve
birleflik mücadele yükseltilmelidir. Ezilen halklar›n, iflçi
ve emekçilerin baflka yolu yoktur.  

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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Ne kadar aksini iddia ederlerse etsinler, Türkiye, Kürt
hareketi karfl›s›nda askeri olarak bugüne kadar defa-
larca yenilmifltir. Son yap›lan operasyonda da as›l he-
defin PKK’yi yoketmek olmad›¤›n› kendileri de itiraf

ediyorlar. Amaçlar› “umut k›rmak”t›r; gerillaya
kat›l›mlar› engellemektir.
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‘Edi Bese’ Yasakland›! 
Kitleler Sokaklar› Tutuflturdu
Kürt halk›na karfl› Türkiye’nin yo¤unlaflt›rd›¤› operasyonlara ve katliam-

lara karfl› 9 Aral›k’ta yap›lmak istenen Edi Bese (Art›k Yeter) mitingi, ‹s-
tanbul’da yasakland›. Bu yasaklama karar›n›n ard›ndan 9 Aral›k’ta Gazi,
Nurtepe, Kanarya Mahallesi, Okmeydan›, 1 May›s Mahallesi, Gülsuyu,
Dolapdere mahallelerinde kitleler sokaklarda polislerle çat›flt›. 

Artan bask›lara ve mitingin yasaklanmas›na tepkilerini gösteren baflta
Kürtler olmak üzere devrimci güçler, sokaklara ç›k›p Molotof ve tafllarla
çat›flt›lar. Bas›n aç›klamas›ndan, yürüyüfle kadar çeflitli eylemler örgütle-
diler. Baz› yerlerde efl zamanl› bafllayan eylemlerin biri de Gazi Mahalle-

si’ndeydi. Saat 14’te Cemevi’ne do¤-
ru yürüyüfle geçen 500 kiflilik kitle
“B›ji Bratiya Gelan”, “Yaflas›n Halkla-
r›n Kardeflli¤i”, “Edi Bese” sloganlar›-
n› hayk›rd›. Yürüyüfl devam ederken
kitleye sald›ran polise karfl› ara so-
kaklara barikat kuruldu, saatlerce po-
lisle çat›fl›ld›. Barikatlar›n bafl›nda
molotoflarla, tafllarla direnen kitle,
gece yar›s›na do¤ru eylemlerini bitir-
diler. 

Ayn› gün Nurtepe’de DTP ve
HKM’nin birlikte örgütledi¤i yürüyüfle
de polis müdahale etti. Cemevi önün-
den bafllayan yürüyüflte, kitle cadde-

ye ç›kt›¤› anda sald›r›ya geçen polise karfl›, ara sokaklarda çat›flmalar bir
saat kadar sürdü. 

Okmeydan›’nda Anadolu kahvesine do¤ru yürüyüfle geçen kitleye de
polis, sa¤l›k oca¤› önünde sald›rd›. Burada da kitleler, sald›r›ya karfl› mo-
lotoflar ve tafllarla karfl›l›k verdiler. Kitlenin eylemi bitirmesinin ard›ndan
çevik kuvvet, ›rkç›-floven sloganlarla mahallede yürüyüfl yapt›. 

Kanarya Mahallesi’nde toplanan kitle, panzerlere ve akreplere molotof-
lar atarak, mitingin yasaklanmas›n› protesto etti. 

Ayr›ca ‹zmir’de yap›lmak istenen Edi Bese mitingi de devlet taraf›ndan
yasaklan›rken, mitingi örgütleyen kurumlar, yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla
bu yasaklama karar›n› protesto ettiler. 

Yap›lan eylemler sonucunda polis akrep ve panzerleri zarar görürken,
eylemlerden sonra insan av›na ç›k›ld›. Polis, sokakta gördüklerini gözalt›-
na alarak, sald›r›lar›n› sürdürdü.   

Yan›bafl›m›zda katledilen bir halk›n ç›¤l›¤›n› her tarafa yaymak, estiri-
len flovenist dalgay› k›rmak sokaklardan geçiyor. “Yaflas›n Halklar›n Kar-
deflli¤i” fliar›n› yükseltmek, Kürt halk›n›n özgürlük taleplerini kendi taleple-
rimizle birlefltirmek yaflamsal önemdedir. 

S›n›rötesi Operasyonlara Son Verilsin
29 Aral›k 2007’de PDD, HÖC, ESP, Kald›raç, Mücadele Birli¤i, Dev-

rimci Hareket, BDSP, TÖP, HKM, Odak, EHP, SDP, Partizan, D‹P Giri-
flimi yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla, s›n›r ötesi operasyonlar›n durdurul-
mas›n› istediler. Taksim Tramvay Dura¤›’nda 14’te bir araya gelen 150
kiflilik grup, “Katil ABD Ortado¤u’dan Defol”, “Katil ABD ‹flbirlikçi AKP”,
“S›n›r Ötesi Operasyonlar Durdurulsun”, “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”,
“B›ji Bratiya Gelan”, “Yaflas›n Devrimci Dayan›flma” sloganlar›n› att›lar. 

Yap›lan bas›n aç›klamas›nda sald›r›n›n ABD emperyalizminin istekleri
do¤rultusunda gerçeklefltirildi¤ine dikkat çekilirken, kardefl Kürt halk›n›n
kan›n›n dökülmesine bir an önce son verilmesi, kitlelerin bu duruma ses-
siz kalmamas› istendi.

19-22 Aral›k 2000’de yaflanan cezaevi katliam›n›n y›ldönümünde protesto eylemleri ve an-
malar yap›ld›. 19 Aral›k 2007 tarihinde Bayrampafla Cezaevi önünde üç ayr› eylem yap›ld›.
12.30’da ‹HD üyeleri yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla, katliam› protesto ederken, 7. y›lda hala
cezaevlerinde bask›, iflkence ve tecritin devam etti¤ini vurgulad›lar. Cezaevinin önüne karafil-
lerin b›rak›lmas›n›n ard›ndan eylem sona erdi. 

‹kinci eylem TUYAB taraf›ndan gerçeklefltirildi. “19 Aral›k Direniflimizin 7. Y›l›-19 Aral›k
Katliam›n› Unutmad›k Unutmayaca¤›z” pankart›n›n aç›ld›¤› eylem bir dakikal›k sayg› duru-
fluyla bafllad›. Katliamda yaflam›n› yitiren devrimcilerin adlar›n›n okunmas›na, kitle “Yafl›yor”
diye karfl›l›k verdi ve çeflitli sloganlarla katliam› protesto etti. Yap›lan aç›klamada; katliam›n
izlerinin hala devam etti¤ine, cezaevlerinde bask›lar›n ve iflkencenin sürdü¤üne de¤inilirken,
d›flar›da yaflayanlar›n ise, ekonomik ve fiziki bask› alt›nda olduklar› söylendi. 

Bu eylemin ard›ndan TAYAD üyeleri bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. 150 kiflinin kat›l-
d›¤› eylemde, at›lan sloganlarla katliam protesto edilirken, cezaevlerinde bu sald›r›ya karfl› ya-
p›lan direnifl de selamland›. 

18 Aral›k’ta TUYAB üyeleri Galatasaray Postanesi önünde yapt›klar› eylemle 19 Aral›k
katliam›n› protesto ederken, cezaevlerindeki tutsaklara kart gönderdiler. 

19 Aral›k katliam›n›n y›ldönümünde ‹stanbul’un çeflitli semtlerinde eylemler gerçeklefltiril-
di. Ankara, Adana, ‹zmir’de yap›lan bas›n aç›klamalar› ve eylemlerle katliam›n 7. y›l›nda öf-
kenin dinmeyece¤i gösterildi. 

Nurtepe”de 19 Aral›k Anmas› Yap›ld›
19-22 Aral›k 2000’de 28 devrimcinin ölümüne yol

açan “Hayata Dönüfl” katliam›n›n y›ldönümünde,
Nurtepe’de eylem düzenlendi. 

19 Aral›k’ta 19.30’da Nurtepe Cemevi önünde
toplanan 50 kiflilik kitle, PDD-ESP-HKM-SODAP
imzal› “Yaflas›n 19 Aral›k Direniflimiz! Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur” yaz›l› pankart›n yan› s›ra,
flamalarla yürüyüfle geçti. “Yaflas›n 19 Aral›k Dire-
niflimiz”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Yaflas›n Devrimci Dayan›flma”, “Zindanlar
Y›k›ls›n Tutsaklara Özgürlük”, “Kahrolsun Faflist Diktatörlük”, “Faflizme Karfl› Omuz Omu-
za”, “‹çerde d›flar›da Hücreleri Parçala”, “Katil Devlet Hesap Verecek” sloganlar›n› atan kitle,
Sokullu caddesine ç›kar ç›kmaz, polisin sald›r›s›yla karfl›laflt›. Ara sokaklara çekilen kitle,
20.30’da Güzeltepe meydan›nda topland›. Burada yap›lan sald›r›y› teflhir eden konuflma yap›-
l›rken “Yaflas›n 19 Aral›k Direniflimiz”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Bedel Ödedik
Bedel Ödetece¤iz”, “Yaflas›n Devrimci Dayan›flma” sloganlar› at›ld›. 

Eylem tam biterken gelen polise molotoflorla cevap verildikten sonra, kitle ara sokaklara
çekilerek eylemi bitirdi. 

Gülsuyu’nda 19 Aral›k Eylemi
23 Aral›k  pazar günü Gülsuyu-Dinler sokakta, devrimci siyasetlerin ça¤r›s› ile toplanan kit-

le, Heykel meydan›na do¤ru yürüyüfle haz›rlan›rken, polisin gaz bombalar›na maruz kald›lar. 
19 Aral›k cezaevi direniflini selamlamak ve katliam› lanetlemek için bir bas›n aç›klamas› ya-

p›lacakt›. Fakat devletin güvenlik güçleri, daha eylem bafllamadan müdahale etti. Bunun üzeri-
ne Dinler soka¤a çekilen kitle, orada barikat kurdu ve devletin kolluk güçlerine anlad›klar› dil-
den cevap verdi. 

Dinler soka¤›n iki üst soka¤›na yay›lan eylem, üç buçuk saat sürdü. Sonras›nda Dinler so-
kakta yap›lan konuflma ile eylemi kendi iradeleriyle bitirdiklerini aç›klad›lar. Konuflmada; 19
Aral›k cezaevi direniflini bir de Gülsuyu mahallesinden selamland›klar›n›, 28 devrimciyi bir
kez daha and›klar›n› söylediler. Eylemi, PDD, ESP, DTP, PART‹ZAN, DPM, DEVR‹MC‹
KOMÜN‹STLER örgütledi. HKM, SDP, DHP ve Kurtulufl destek verdi. Eylemde s›k s›k “Ya-
flas›n 19 Aral›k Direniflimiz”, “Yaflas›n Devrimci Dayanflma”, “Katil Polis Gülsuyu’ndan De-
fol” sloganlar› at›ld›. 

Yurtd›fl›nda Katliam› Protesto Eylemleri
Fransa’da, ‹sviçre’de, Almanya’da, Avrupa’n›n daha birçok ülkesinde 19 Aral›k katliam› k›-

nand› ve ölen devrimciler an›ld›. 
23 Aral›k’ta ADHK, AvegKOM, Bir-Kar ve Proleter Devrim Durufl taraf›ndan “19 Aral›k

katliam›n› unutmad›k, unutturmayaca¤›z” fliar›yla anma etkinli¤i düzenlendi. Anmada bir da-
kikal›k sayg› duruflunun ard›ndan, 19 Aral›k sürecini anlatan sinevizyon gösterildi, ortak me-
tinle süreç anlat›ld›. fiiirler ve müzikle anma bitirildi.

19 Aralık katliamının yıldönümünde
protesto eylemleri



Sosyal güvenli¤in tasfiyesi ve sa¤l›-
¤›n özellefltirilmesinin, art›k iplerin kop-
tu¤u ve tepkilerin en üst düzeyde ortaya
konuldu¤u nokta olaca¤›, dost-düflman
herkesin bildi¤i bir gerçektir. IMF, AKP
hükümetine bu yasan›n bir an önce ç›k-
mas› için bask› yap›yor, AKP hükümeti
ise “çok kelle götürecek, hatta hükümetler düflüre-
cek” bu uygulamay› hayata geçirmede tereddütler
yafl›yor. Hükümet, bu iki taraftan s›k›flma karfl›s›n-
da de¤iflik manevralar yaparak yol almaya çal›fl›-
yor.

Sosyal güvenlik yasas›, Anayasa Mahkeme-
si’nden dönünce, yasan›n yürürlük tarihi 1 Ocak
2008 tarihine ertelendi. Bir taraftan yasan›n yürür-
lük tarihi ertelenirken, di¤er taraftan ç›kart›lan bir
yönetmelikle hükümleri uygulamaya konuldu. Bu-
gün için bir defa daha ertelediklerini aç›kl›yorlar. Bu
karara göre yasan›n yürürlük tarihi, 1 Haziran 2008
tarihine ertelenmifl oldu. Ama zaten yasan›n önemli
bir bölümü yönetmelikler arac›l›¤› ile yürürlükte.
Geri kalan önemli maddeleri de yasadan ayr›larak
yeni bir taslakla Meclis’e sunuldu. Ocak ay›nda ha-
yata geçirilecek. Geriye Anayasal yönden problemli
olan baz› maddeler kal›yor. Bunu da Anayasa de¤i-
flikli¤i ile çözmeyi düflünüyorlar. 

Hükümetin takti¤i 

parça parça hayata geçirme

Sosyal güvenli¤in tasfiyesi hukuksal olarak da
öyle kolay bir ifllem de¤ildir. Sosyal güvenlik ve
sa¤l›k hakk›, bütün dünya iflçi s›n›f›n›n yüz y›llar
süren mücadeleleriyle yasal güvenceye kavuflturul-
mufl, anayasalar›n, onlarca yasa ve yönetmeliklerin
ve teamüllerin konusu olmufl bir hakt›r. Bütün bun-
lar› de¤ifltirmek, tepkiler bir tarafa konsa bile uzun
mesaileri gerektirmektedir. 

‹flte AKP hükümeti, bunca kapsaml› uygulamay›
bir hamlede yaparak kendi ipini çekmek yerine, on-
larca parçaya ay›r›p, farkl› cephelerden propagan-
dalar yürüterek, bir anda öne ç›k›p geri ad›m ata-
rak, pusuya yat›p en uygun zaman› kollayarak yol
almaya çal›fl›yor. 

Asl›nda sosyal güvenlik yasalar› ile yap›lmak is-
tenen; ilk basamaktan en üst basama¤a kadar bü-
tün sa¤l›k kurulufllar›n›n özellefltirilip ticarilefltirilme-
si, buralarda çal›flan personelin ise herhangi bir
özel flirkette çal›fl›r gibi o sa¤l›k flirketinin ifle ald›¤›
veya att›¤› bir çal›flan olmas›, sigorta sisteminin de
zaman içinde emperyalist sigorta flirketlerine devre-
dilmesidir. Bir bütün olarak uygulanacak program
budur. Ancak söyledi¤imiz gibi, bu aflamaya ulafl-
mak için, birçok alandan emekçilerin tepkisini afl-
mak gerekti¤i gibi, anayasa baflta olmak üzere bir-
çok yasa ve yönetmeli¤i de de¤ifltirerek yeni bir
mevzuat kurmak gerekiyor.

‹lk y›llarda “Kamu Personel Rejimi” ile sosyal
güvenli¤in tasfiyesi birlikte uygulanmak istendi. An-
cak tepkiler yo¤unlafl›nca, Kamu Personel Rejimi
konusunda geri çekilmifl gibi görünülerek, pratikte
h›zl› ad›mlar at›ld›. Hem de öyle h›zl› ad›mlar at›ld›
ki, sa¤l›k ve e¤itimde daha flimdiden sözleflmeli
personel say›s› yüzbinlerle ifade ediliyor. 

Sosyal güvenli¤in tasfiyesi yasas› da emekçile-
re yedirilebilmek için küçük lokmalara ayr›ld›. Önce
emeklilik yafl›n›n yükseltilmesi ile baflland›. Ancak,
iflçi ve emekçilerin tepkisinin çok güçlü olmas› kar-
fl›s›nda kademelendirme vb. manevralara giriflildi.
Sonra, operasyonu tek elden yürütebilmek için,
SSK hastaneleri Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredildi. 

Aile hekimli¤i uygulamas› ile 

birinci basamak sa¤l›k hizmeti yok ediliyor

Sosyal güvenli¤in tasfiyesi program›ndan aile
hekimli¤i parças› da ayr›larak alel-acele yasalaflt›-
r›ld›. Bugün 20 civar›nda ilde uygulan›yor. 2008 y›-
l›nda ‹stanbul’un baz› ilçelerinde uygulanmaya da
bafllanacak. Bugünlerde iflin reklam› yap›ld›¤› için,
aile hekimli¤ine geçen hekimlere 5 bin YTL civar›n-

da maafl ödeniyor. Ancak, sevk zincirinin
zorunlu hale getirilmemesi ve “hekim seç-
me özgürlü¤ü” ad› alt›nda rekabet ortam›-
n›n yarat›lmas›, aile hekimine verilen ücre-
tin ise kay›tl› hasta say›s›na göre verilecek
olmas› nedenleriyle, bu miktar›n çok afla¤›-
lara düflece¤i bugünden bellidir. Nitekim
hükümet yetkilileri, bunun 2 bin 500 YTL ci-
var›na oturaca¤›n› söylüyorlar. Üstelik de
Sosyal Güvenlik Kurumu ile her y›l sözlefl-
me yapmak zorunda olunmas›yla, sa¤l›k
personeli ifl güvencesini kaybedecek. 

fiu ana kadar aç›klanan yasal
de¤iflikliklere göre aile hekimli¤i
hizmetleri ücretsiz olacak deniyor.
Ancak hiçbir fleyin garantisi kalma-
d›¤› gibi bunun da kalm›yor.

Hastaneler “Sa¤l›k A.fi.” oluyor

Hastanelerin özellefltirilme süreci de baflka bir
yasal düzenleme ile iflletiliyor. 2008 y›l›nda hayata
geçirilecek olan bu yasal düzenlemenin ad›, “Kamu
Hastane Birlikleri Pilot Uygulamas› Hakk›nda Ka-
nun”dur. Bu kanuna göre devlet hastaneleri önce
özerklefltirilme ad› alt›nda özellefltirilecek. Sonra bu
özeklefltirilen hastanelerin flehir merkezinde olanla-
r› y›k›l›p arsalar› talan edildikten sonra, flehir d›fl›na
kurulan özel flirketlere ba¤l› hastanelere geçilecek.
Sigortal› olan emekçiler, özel hastanelere hangi ko-
flullarda gidiyorsa, yani ne kadar katk› pay› ödüyor-
larsa, buralara da o kadar katk› pay› ödeyecekler. 

Bir y›l› aflk›n süredir emekçiler özel hastanelere
gitmeye al›flt›r›ld›klar› için güçlü bir tepki gelmiyor
bu uygulamaya karfl›. Ancak, flu unutuluyor: Bugün
hala devlet hastaneleri oldu¤u için “müflteri” çek-
mek isteyen özel hastaneler fiyatlar›n› görece daha
düflük tutmak zorunda kal›yorlar. Emekçiler, kuyruk
beklememek için fedakarl›k yaparak bir miktar katk›
pay› vererek özel hastanelere gidebiliyorlar. Ama
devlet hastaneleri özelleflti¤inde bu katk› pay›na
hiçbir emekçinin gücü yetmeyecek. 

Bir de flöyle bir uygulama yayg›nlaflm›fl durum-
da. Özel hastaneler daha çok muayeneler için kul-
lan›l›yor. Ameliyat ya da herhangi bir operasyon
gerekiyorsa, herkesin özel hastanelerdeki katk› pa-
y›na gücü yetmedi¤i için devlet hastanelerine gidi-
yor. ‹flte art›k o s›k›fl›ld›¤›nda gidilen devlet hasta-
nesi olmayacak. Ameliyat olmak zorunda kalan
emekçi, her fleyini satmak zorunda kalacak. Paras›
yine yetmiyorsa, ameliyat olamayacak. Yani aile
hekimli¤inde yap›lanlar gibi, özel hastanelerin göre-
ce ödenebilir katk› paylar› da reklam niteli¤i tafl›yor.

Emekçiye üçüncü s›n›f sa¤l›k hizmeti

‹flçi ve emekçilerin özel hastanelerin kabar›k fi-
yatlar›n› ve katk› paylar›n› ödeyemeyece¤ini, hükü-
met de kabul ediyor. Bunun için de hemen bir çö-
züm üretiyor: Hastaneleri, al›nacak katk› paylar› yö-
nünden gruplara ay›racaklarm›fl. Bu gruplar da
hastanelerin donan›m›na göre yap›lacakm›fl. Bu da
buralara baflvuran emekçileri s›n›flara ay›rmak an-
lam›na geliyor. Emekçiler, asl›nda toplumda var
olan ait oldu¤u s›n›fa göre sa¤l›k hizmetlerinden
yararlanacak. ‹flçi ve emekçilerin hemen tamam›n›n
ald›klar› ücret ve maafllar›n›n yoksulluk s›n›r›n›n al-
t›nda kald›¤› düflünülürse, milyonlarca kifli ancak
aile hekimli¤i bürolar› ve donan›m› en kötü olan ke-
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Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› ile;

“S›n›f›na ve paras›na göre” sa¤l›k 
Asl›nda sosyal güvenlik yasalar› ile yap›lmak istenen; ilk ba-

samaktan en üst basama¤a kadar bütün sa¤l›k kurulufllar›n›n
özellefltirilip ticarilefltirilmesi, buralarda çal›flan personelin ise

herhangi bir özel flirkette çal›fl›r gibi o sa¤l›k flirketinin ifle ald›¤›
veya att›¤› bir çal›flan olmas›, sigorta sisteminin de zaman içinde

emperyalist sigorta flirketlerine devredilmesidir. 



nar mahalle hastanelerinden yararlanabilecek
demektir. Herkese eflit sa¤l›k hizmeti sunula-
ca¤› yalan› böylece bütün ç›plakl›¤› ile görülü-
yor.

Paran kadar sa¤l›k dönemi 

Önümüzdeki birkaç y›l içinde yap›lacak
de¤iflikliklerle, devlet sa¤l›ktan tamamen çeki-
liyor. Ne sa¤l›¤a para ay›racak, ne sa¤l›k yat›-
r›m› yapacak, ne personel maafl› ödeyecek.
Asl›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’na bile ihtiyaç kalma-
yacak. 

Birinci basamak sa¤l›k hizmeti ortadan
kald›r›l›yor. Peki aile hekimli¤i bürolar› nedir?
Tamamen özel sigorta mant›¤›na göre kurul-
maktad›r. Özel sigortalar, özel hastanelerde
ve fabrikalarda pratisyen hekim bulundururlar.
Amaç, enfeksiyon gibi baz› hastal›klar› en
ucuz yöntemle, bir pratisyen hekime muayene
ettirerek masraftan kaçmakt›r. Sigortal›, daha
önemli bir hastal›¤› varsa ve bu ilk aflamada
çözülemiyorsa, hastaneye sevk edilir. Bu da
sigorta flirketini büyük bir masraf kaleminden
kurtar›r. 

Aile hekimli¤i bürolar› da ayn› mant›kla ku-
rulmaktad›r. Yeni yasa ile sigortal›
hastalar›n sa¤l›k masraflar›n› Sosyal
Güvenlik Kurumu(SGK)  karfl›laya-
cakt›r. SGK, masraflar› azaltmak için,
hastalar›n yüzde 90-95’inin tedavi
edilmesi için ucuz bir ilk bariyer kur-
maktad›r. Bu da aile hekimli¤i bürola-
r›d›r. Dolay›s›yla, aile hekimleriyle bi-
rer y›ll›¤›na sözleflme yapmaktad›r.
Bu sözleflme ile buraya belli bir para
aktarmaktad›r. Yani aile hekiminin
maafl›n› devlet de¤il, SGK ödemekte-
dir.

Hastaneler, özellefltirilip birer ano-
nim flirkete dönüfltürüldü¤ü için, bu-
radaki bütün harcamalar› ve personel
maafl›n› da flirket karfl›lamaktad›r.
Yap›lacak yeni yat›r›mlar› kar mant›¤›
ile bu flirketler yapacakt›r. 

Daha uzun vadede SGK’n›n da
kar eden bir sigorta flirketi haline ge-
tirilmesi ve özellefltirilmesi planlan›-
yor. SGK nas›l daha fazla kar elde
eder, prim oranlar› art›r›larak ve daha
az karfl›lad›¤› sa¤l›k hizmeti paketini
daraltarak. Bu da emekçilerin s›rt›na
bindirilecek yeni bir yük demek olu-
yor. Daha flimdiden “ek sa¤l›k sigor-
tas›” ya da “tamamlama sigortas›” ad›
alt›nda sigorta flirketlerine de bu pas-
tadan pay verilece¤i müjdesi veriliyor. 

Gelinen bu son aflamada, sa¤l›k,
al›n›p-sat›lan, paras› olan›n alabilece-
¤i bir meta haline dönüfltürülüyor.
Paras› olmayana sunulan tek seçe-
nek ise, ölmek.

Böyle bir sald›r› karfl›l›¤›nda iflçi
ve emekçiler, tabi ki, bir koyunun sal-
haneye gidifli gibi sal›narak gidip ba-
fl›n› cellatlara uzatmayacakt›r. Bu
do¤rultuda oluflturulan “Herkese Sa¤-
l›k ve Güvenlik Gelecek” platformu
baflta gelmek üzere, çeflitli örgütlü-
lüklerle yasay› tümden kald›rmak için
mücadeleyi yükseltecektir. Fransa,
Almanya ve Yunanistan iflçi ve
emekçileri yol göstermektedir. Genel
grev, genel direnifl hedefiyle yükselti-
lecek militan ve kitlesel eylemler,
Türkiye’de de egemenlerin ifltah›n›
kursaklar›nda b›rakacakt›r. 
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Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k Sigortas›’n›n yasalaflt›r›lmak
istenmesine karfl›, sendika, dernek, devrimci kurumlar ve kitle ör-
gütleri taraf›ndan “Herkese Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek” Platformu
kuruldu.

‹stanbul’da aralar›nda Proleter Devrimci Durufl, HÖC, DHP,
ESP, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Diflhekimleri Odas›, ‹stanbul
Eczac›lar Odas›, ‹stanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müflavir-
ler Odas›, ‹stanbul Barosu, TMMOB, KESK ‹stanbul fiubeler Plat-
formu, Türk-‹fl ‹stanbul fiubeler Platformu, D‹SK ‹stanbul Bölge
Temsilcili¤i, ÖDP, EMEP, TKP’nin de bulundu¤u kurumlar 25
Aral›k’ta TMMOB’da yap›lan bas›n aç›klamas›yla “Herkese Sa¤-
l›k Güvenli Gelecek” Platformu’nun kuruldu¤unu kamuoyuna du-
yurdular. 

Platform, 27 Aral›k’ta yapt›¤› yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›yla
ilk kitlesel eylemini de gerçeklefltirdi. Aksaray’da Pertevniyal Li-
sesi önünde toplanan 1500 kifli sloganlarla ‹stanbul Bölge Çal›flma
Müdürlü¤ü’nün önüne yürüdü. “Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
‹çin Birleflik Mücadeleye” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde s›k s›k
“Paras›z Sa¤l›k, Paras›z E¤itim”, “AKP Yasan› Al Bafl›na Çal”,
“Kahrolsun ‹MF, ‹flbirlikçi AKP”, “Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›”,
“Savafla De¤il Sa¤l›¤a Bütçe” sloganlar› at›ld›. Bölge Çal›flma
Müdürlü¤ü önünnde yap›lan bas›n aç›klamas›nda ise AKP’nin
‹MF’nin direktifleri do¤rultsunda iflçilerin ve emekçilerin elindeki
kazan›mlar› almak için cansiperane çal›flt›¤›na de¤inilirken, bu ya-
sa tasar›s›na karfl› daha büyük ve kitlesel eylemlerin örgütlenmesi
gerekti¤i vurguland›. 

“Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek” 
Platformu Kuruldu

Novamed grevi sonuçland›

Sosyal Sigortalar ve GSS Yasas›’ndaki
de¤iflikliklerle hak gasplar› daha da art›yor

Sosyal güvenli¤i tasfiye eden ve sa¤l›¤› al›n›p-sat›-
lan ticari bir meta haline getiren Sosyal Güvenlik Yasas›
ile yüzlerce hak da gasp ediliyor. Sosyal Güvenlik Yasa-
s›’nda yap›lan de¤iflikliklerle yap›lan ve ocak ay›nda yü-
rürlü¤e girecek olan de¤iflikliklerle iflçi ve emekçilerin
onlarca hakk› daha gasp ediliyor. 

Yeni hak gasplar›:

7 Emeklilik maafllar› yüzde 23 ile yüzde 30 aras›nda
oranda düflecek. 

7 Ba¤-Kur emeklilerinin maafllar›ndan 10 y›l süreyle
yüzde 10, Genel Sa¤l›k Sigortas› primi kesilecek. 

7 Difl protezlerinde 15-45 yafl aras›nda difl protezi
yapt›ranlar›n yüzde 50’sini devlet karfl›layacak. Tabi bu
devlet hastanelerindeki fiyat. Özel hastanelerle difl an-
laflmas› yap›lm›yor. 

7 Sigortal› kad›na veya iflçinin sigortal› olmayan ka-
r›s›na do¤um sonras›n› takip eden alt› ay boyunca asga-
ri ücretin onda biri ( bugün için 58.50 YTL) tutar›nda em-
zirme ödene¤i verilece¤i belirtiliyor. Ancak, Tar›m Ba-
kanl›¤›n›n do¤um yapan her ine¤in sahibine yapt›¤› yar-
d›m›n 80-140 YTL oldu¤u düflünülürse, insanlar›n nas›l
afla¤›land›¤› ortaya ç›kar.

7 Emeklilerin destek primi ödeyerek sigortal› çal›fl-
mas› kald›r›l›yor. Bu da onbinlerce emeklinin sigortas›z
çal›flmaya devlet eliyle itilmesi anlam›na geliyor.

7 Evlenen malul çocuklara verilen ayl›k kald›r›l›yor.
Mevcut durumda, sigortal›n›n evlenen malul çocuklar›
“bakmakla yükümlü olunan kifliler” kapsam›na giriyor ve
sa¤l›k hizmetlerinden yararlan›p belli bir miktar da ayl›k
ba¤lan›yor. Bu uygulama yeni yasa ile ortadan kald›r›l›-
yor. Evlenen malul k›zlar›n yetim ayl›¤› da kesiliyor. 

7 Mevcut yasada, Sosyal Güvenlik Sözleflmesi ak-
dedilmemifl ülkelerde “Türk iflverenler taraf›ndan istih-
dam edilen Türk iflçilerin sosyal güvenliklerinin sa¤lan-
mas›” amac›yla “Topluluk Sigortas›” denilen bir uygula-
ma bulunuyor. Bu uygulama sayesinde yurt d›fl›nda çal›-
flan iflçiler de emeklilik hakk›na kavufluyordu. 5510 Sa-
y›l› Yasada yap›lan de¤ifliklikle bu uygulama kald›r›l›yor. 

7 Bugüne kadar, sigortal›lar›n, ifl kazas›, meslek
hastal›¤›, hastal›k ve sigortal› kad›n›n do¤um yapmas›
halinde, günlük kazanc›n›n üçte ikisi olarak ödenen üc-
ret, yeni yasa ile beflte üçe düflürülüyor. Bu da iflçilerin
yüzde 10 kayb› anlam›na geliyor. 

7 Bas›n-gazetecilik iflyerlerinde çal›flanlar, uçufl per-
soneli, tren makinistleri, infaz koruma memurlar›, posta
da¤›t›c›lar›, devlet tiyatro sanatç›lar› vb. baz› meslekler
için uygulanan “y›pranma pay› fiili hizmet süresi zamm›”
uygulamas› da kald›r›l›yor. Yani bu ifllerde çal›flanlar›n
daha erken emekli olma imkanlar› ortadan kald›r›l›yor. 

Novamed ilaç fabrikas›nda bir y›l› aflk›n süredir yap›lan grev, so-
nuçland›. 18 Aral›k’ta Novamed patronu ile Petrol-ifl sendikas› ara-
s›nda T‹S imzaland›. Böylece Antalya Serbest Bölgeye ilk kez sen-
dika girmifl oldu. 

Petrol-ifl sendikas› genel baflkan› Mustafa Öztaflk›n, yapt›¤› bas›n
toplant›s›nda, 447 günlük mücadeleden sonuç al›nd›¤›n› söyledi.
Öztaflk›n, toplu sözleflme ile iflçi ücretlerine birinci y›l yüzde 5,
ikinci ve üçüncü y›llar için yüzde 4 zam yap›ld›¤›n›, sosyal haklar-
da iyilefltirmeler sa¤land›¤›n› söyledi. Örgütlenmenin zorluklar›n-
dan bahseden Öztaflk›n, ço¤unlu¤u sa¤lamalar›na ra¤men, patronun
insan haklar›na ayk›r› tutumlar›ndan dolay› 320 iflçinin çal›flt›¤› ifl-
yerinde 83 üye ile greve bafllamak zorunda kald›klar›n› söyledi. 

Novamed grevi, serbest bölgeye sendikay› sokmay› baflard›¤› için
anlaml›d›r. Yan›s›ra, grevin uzun sürece yay›lmas›, direniflte k›r›lma
olmamas› da önemli noktalardan. Sosyal haklar ve ücretler konu-
sunda ileri haklar elde edilmese de, çal›flma koflullar›nda düzelmeler
ve özellikle kad›n iflçilere dönük bask› ve fliddetin durdurulmas›,
önemli kazan›mlar. Bir kad›n iflçinin “zam alaca¤›z ama en büyük
kazan›m›m›z sendikal› olmak, sendikay› kabul ettirmek” ifadesi, ör-
gütlü hareket etmenin önemini ortaya koyuyor.  



Geçti¤imiz ay sonunda sendika
a¤alar›n›n ve devletin iflbirli¤iyle sat›-
lan Telekom grevinin ard›ndan, iflçile-
rin tepkisi büyüyor. Telekom iflçileri
45 gün boyunca, s›n›f dayan›flmas›n›,
kardeflli¤i, dostlu¤u örerken, sendika
a¤alar›, s›cak odalar›nda sözleflmeyi
nas›l satar›z, iflçileri nas›l kand›r›r›z
hesaplar›n› yapt›lar ve bir gece yar›s›
operasyonuyla daha grevi “son”lan-
d›rd›lar. Üstelik bunu iflkembe çorbas› içerek patron-
larla birlikte de kutlad›lar. 

Telekom Yönetim ve ‹cra Kurulu Baflkan› Paul Do-
any, grevin bitmesinden yaklafl›k bir ay sonra yapt›¤›
aç›klamada, grevin kendilerine hiçbir zarar›n›n olmad›-
¤›n› söyledi. Bu süre içinde flirkette ifllerin aksamadan
yürüdü¤ünü söyleyen Doany, flirketin gayet iyi durum-
da oldu¤unu, grevin finansal bir etkisini yaflamad›klar›-
n› ekledi. “Grevde maafl ödemedi¤imiz için büyük bir
birikim yapt›k” diyen Doany’nin bu sözleri, “grevi ka-
zand›k” aç›klamas› yapan sendikan›n, gerçek yüzünü
bir kere daha ortaya sermifl oldu. ‹flçilerin yükselen
tepkilerinin önünde duramad›klar› için greve ç›kan sen-
dika, grev boyunca geriden alan tutumuyla adeta Tele-
kom patronunun kazanmas› için u¤raflm›flt›. ‹flçileri so-
kaklara dökmeyerek, destek ve dayan›flma örgütleme-
yerek, militan ve kitlesel eylemlerden uzak durarak, ta-
fleron iflçilerin çal›flmas›na karfl› etkili bir tav›r gelifltir-
meyerek, gerçekte grevi satmaya ne kadar haz›r oldu-
¤unu göstermiflti. 

‹flçiler yap›lan bu “sat›fl”› unutmad›klar› gibi, sendi-
ka a¤alar›ndan hesab› sormak için çal›flmalar›na flim-
diden bafllad›. Bafllar›na bir daha böyle bir fley gelme-
mesi için u¤rafl›yorlar. 

‹flçiler sokaklarda, grevlerde ö¤reniyorlar. Hem
kendi güçlerini görüyorlar, hem de önlerindeki engelle-
ri... Bu engellerin, sadece devlet sald›r›lar› de¤il, sen-
dika a¤alar› oldu¤unu, onlar›n y›k›lmadan zaferlere
ulaflman›n mümkün olmad›¤›n› daha net kavr›yorlar. 

31 Aral›k 2007’de bir grup Telekom iflçisiyle yapt›-
¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz. 

PDD: Sözleflmeyi nas›l buluyorsunuz?

4 Sat›lm›fl bir sözleflme. Tam bir fiyasko. Genel
Merkez ve bütün sendika flube yönetimlerinin istifas›n›
istiyoruz.

4 Bir iflkembe çorbas›na satt›lar bizi. 

4 Hepimiz bu sözleflmenin sat›ld›¤›n› düflünüyo-
ruz. Bizler sendika bürokratlar›n› gayet iyi tan›d›k. 45
gün boyunca eme¤imizi, onurumuzu korumaya çal›fl›r-
ken, bürokrat efendiler odalar›nda sözleflmeyi satma-
n›n planlar›n› yapt›lar. Daha grevin 4. gününde üstle-
rinden sorumlulu¤u atmaya çal›flt›lar. Ama bu ifl bura-
da bitmedi. 

PDD: Sözleflme flartlar› nas›l?

4 Kesinlikle berbat bir sözleflme. ‹flçiye dönük hiç-
bir fley olmad›. Grevin tek kazan›m›, dostluk, dayan›fl-
ma ve kardefllik duygular›n› gelifltirmek oldu. Eme¤in
ne oldu¤unu ö¤rendik. Arkadafllar›m›zla kaynaflmay›
ö¤rendik. S›n›f› ve s›n›f bilincini ö¤rendik. Bizim için en
büyük kazan›m bu oldu. Ama ekonomik olarak kazan-
d›¤›m›z hiçbir fley olmad›. 

4 Esnek çal›flmay› geçirdiler sözleflmede. Cumar-
tesi-Pazar çal›flmas›na geçildi. Kendileri ça¤›r›yorlar

yani bizim iste¤imize ba¤l› de¤il. Üstelik verdikleri pa-
rayla yemek mi yiyeceksiniz, yol paran›z› m› karfl›laya-
caks›n›z. 4 Cumartesi için 170-180 YTL veriyorlar. Es-
ki hali daha iyiydi. Henüz maafllar›m›z bile ödenmifl
de¤il. 

4 Ekonomik ve siyasi kazan›mlar olarak ikiye ay›-
rabiliriz. Grev bafllad›¤›nda yüzde 40 zamdan bahsedi-
liyordu. Ama sözleflme sürecinde bu zam oran› yüzde
10’lara düflürüldü. Esnek çal›flma geçirildi. Yeni hiçbir
fley yok. Ceza maddeleriyle ilgili hiçbir yenilik yap›lma-
d›. Cezaland›rma tamamen iflverenin inisiyatifine terk
edilmifl durumda. 

PDD: Peki söyledi¤iniz bu fleylere karfl› ne yap-
may› düflünüyorsunuz? ‹flçilerin tepkisi nas›l?

4 Neden böyle oldu¤unu kendi arkadafllar›m›zla
birlikte tespit etmeye çal›fl›yoruz. Sald›r›lar sözleflme-
den sonra da devam ediyor. Örgütlülü¤ü da¤›tmaya
çal›fl›yorlar. Grevde öne ç›kan iflçi arkadafllar›n yerleri-
ni “yeniden yap›land›rma” ad› alt›nda de¤ifltiriyorlar. fiu
ana kadar 18 arkadafl›m›z›n yeri de¤ifltirildi. Örne¤in
Gebze’de oturan bir arkadafl›m›z› ta Bayrampafla’ya
gönderdiler. Onlar yeniden yap›land›rma dese de biz
bunun örgütlülü¤ü da¤›tmaya dönük oldu¤unu biliyo-
ruz. ‹flin garibi sendika bir fley yapm›yor. 

4 ‹flçilerin tepkileri büyük. Bir güven sorunu do¤u-
yor ister istemez. Sendika sözleflmeyi satmas›n›n ge-
rekçesi olarak “iflten atmalar› engelledik”lerini gösteri-
yor. Asl›nda iflçiler sözleflmenin böyle bitmesinden
memnunmufl! Hangi arkadafl›m›z memnun? Aç›kças›
s›n›fsal temelde örgütlenme yap›lmad›¤› müddetçe bu
sorunlar çözülemeyecek. Biz arkadafllar›m›zla bunu
yapmaya çal›fl›yoruz. Ö¤rendiklerimizi birbirimizle pay-
laflarak, var olan bürokrasiyi y›kmak için çal›flacak,
emek harcayaca¤›z. 

4 Güven için yepyeni bir ortam gerekiyor. Sendika
bürokratlar›n›n ve bu zihniyetin de¤iflmesi gerekiyor.
Zor bir fley ama yap›labilir. S›n›fsal temelde, bir çal›fl-
ma yapabildi¤imiz ölçüde onlar› da y›kabiliriz. 

4 ‹flçi arkadafllarla her gün buraday›z. Buradaki
arkadafllarla bir güven sorunu yok. Hatta daha da ke-
netlenmifl durumday›z. Çünkü sözleflmeden sonra
sendika a¤alar›n›n gerçek yüzünü gördük ve ne yap›l-
mas› gerekti¤ini biliyoruz. Hak etmedi¤imiz bir sözlefl-
me imzaland›. S›n›fsal mücadele temelinde ulaflabildi-
¤imiz tüm iflçi arkadafllara ulafl›yoruz.  

PDD: Eksiklikler nelerdi grev süre-
cinde?

4 Daha çok imkan›m›z olmas›na
ra¤men bunlar› kullanamamak oldu. S›-
n›fla ilgisi olmayan sendika a¤alar›, iflçili-
¤i bilmeyenler, sorunu sokakta de¤il,
masa bafl›nda çözmeyi tercih ettiler.
Patron gibi yaflayanlar elbette ki iflçinin
sorununa, iflçilere yabanc›lafl›r. Onun
için sözleflmeyi bu kadar rahat satt›lar.

Ama as›l önemli olan mücadelenin gücünü görmemiz-
dir. Biz bunu 45 gün boyunca yaflad›k. So¤uklarda,
hastal›kta çad›rlar›m›z›n bafl›ndayd›k. Biz gelece¤imiz,
eme¤imiz için mücadele ederken, sendika a¤alar› ken-
di cepleri için mücadele ettiler. ‹flkembe çorbas› içerek
pozlar verdiler. Asl›nda örgütlenme anlam›nda sadece
bizden kaynakl› bir fley yok. D›fl›m›zdaki sendikalar ve
devrimci demokrat güçler aç›s›ndan da ayn› sorun söz
konusu. Belki biz bu sorunu yaflad›k ama D‹SK,
KESK, di¤er gruplar da bu grev boyunca komiteli bir
çal›flma, iyi bir dayan›flma gösteremediler. 

4 Sendikal mücadeleye, emek-sermaye çeliflkisin-
den bakarak ortaya koymayan, s›n›ftan kopuk bir sen-
dikal anlay›flla saten bu ifl baflar›lamayacak. Y›kmak
zor, çöreklenmifller; ama s›n›fsal bir mücadele temelin-
de baflar›lacakt›r bu. 

4 Yeni sözleflme süreci de geldi. fiimdi bizler ona
haz›rlan›yoruz. Örgütlenme çal›flmalar›m›za da h›z
vermifl durumday›z. Kenetlenerek bu ifli baflaraca¤›z. 

PDD: Bir de grevin siyasi kazan›mlar› var?

4 “Grev olmayacak”, “Grev yapamazlar” dedikleri
bir dönemde greve ç›kt›k. En büyük kazan›m bu oldu.
Unutturulmaya çal›fl›lan bir de¤eri tekrar yaflatt›k 45
gün boyunca. Bunu da tüm engellemelere ra¤men ba-
flard›k. Türkiye’nin her taraf›na yay›lm›fl bir güçle bunu
yapabilmek ayr› bir baflar›d›r asl›nda. Sendikal bürok-
rasiye ra¤men baflard›k. ‹flveren “sendika greve ç›k-
maz” güveniyle hareket ediyordu. Ama iflçilerin bask›s›
ve gücü bu grevi oluflturdu. D›fl›m›zdaki güçlerde de
bir kaynaflma yaratt›k. Dayan›flmay›, s›n›f bilincini, tek-
rar gündeme sokabildik. Ancak bizim için handikap
olan fleyler d›fl›m›zdaki güçler için de geçerli. Tam an-
lam›yla bir dayan›flmay› ve birlikteli¤i gerçeklefltireme-
dik. Burjuvazi her fleyiyle s›n›f olarak sald›r›rken, bizim
ona ayn› tav›rla karfl›l›k vermeden bu ifli çözmemiz
zor. Dayan›flmayla, dostlukla, birliktelikle bu ifli baflara-
biliriz ancak. ‹flçi s›n›f› kendi örgütlü yap›s›n› koydu¤u
zaman kazan›m olacakt›r. Yani hiçbir flekilde komiteli
çal›flmadan kopmamak gerekiyor. 

4 Söylemeyi unuttuk; arkadafllar›m›z grevden kay-
nakl› mahkemelere ifadelere ça¤r›l›yorlar. “‹flverenin ifl
yapmas›n› engellemek”, “kanun d›fl› hareket etmek”
suçlamalar›yla mahkemelere ifade vermeye ça¤r›l›yo-
ruz. Biz burada grevimizi savunmaya devam ediyoruz. 

4 Ne yapabiliriz’i d›fl›m›zdaki güçler de mutlaka
düflünüyordur. Düflünmek de zorundalar. Hepimiz için
en iyi kazan›m bu olacak çünkü. 

PDD: Yeni y›lla ilgili ne söylemek istersiniz?

4 Yeni y›l›n, s›n›fs›z, sömürüsüz, halklar›n kardefl-
li¤inin büyüdü¤ü bir y›l olmas›n› diliyoruz. Emperyaliz-
min insan yaflam›n› yok sayd›¤›, bir süreçten geçiyo-
ruz. Savafllar›n, bombalar›n ortas›nda insanlar katledi-
liyor. Bu sald›r›lar tüm iflçi ve emekçileri kaps›yor.
2008’in bar›fl, umut dolu, özgürlük dolu, s›n›f aç›s›ndan
güzel bir y›l olmas›n› diliyoruz. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için

8 Ocak 2008

Telekom iflçileri öfkeli ve kararl›:

“GREVİN DERSLERİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK!”
Grev boyunca flirkette ifllerin aksamadan yürüdü¤ünü söyleyen

Doany, flirketin gayet iyi durumda oldu¤unu, grevin finansal bir
etkisini yaflamad›klar›n› ekledi. “Grevde maafl ödemedi¤imiz için
büyük bir birikim yapt›k” diyen Doany’nin bu sözleri, “grevi ka-

zand›k” aç›klamas› yapan sendikan›n, gerçek yüzünü bir kere da-
ha ortaya sermifl oldu. ‹flçilerin yükselen tepkilerinin önünde du-
ramad›klar› için greve ç›kan sendika, grev boyunca geriden alan
tutumuyla adeta Telekom patronunun kazanmas› için u¤raflm›flt›. 
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Türk-ifl Genel Kurulu 6-9 Aral›k tarihle-
rinde yap›ld›. Kurulda iki liste yar›flt›. Türk-
ifl Baflkan› Salih K›l›ç’›n oluflturdu¤u liste
seçimi kaybederken, bir önceki dönem
Türk-ifl Genel Sekreteri olan Mustafa Kum-
lu’nun oluflturdu¤u liste seçimleri kazand›.
372 kay›tl› delegeden 368’inin oy kulland›¤›
seçimlerde M. Kumlu 214 oyla Genel Bafl-
kan seçilirken, S. K›l›ç 147 oy ald›. 7 de
geçersiz oy kullan›ld›. 

Kurultay›n kap›lar› yine iflçilere kapal›y-
d›. Salon (s›n›rl› say›da demokrat sendika
baflkanlar›n› d›fl›nda tutarsak) adeta burju-
va partilerin kurultay›n› and›r›yordu. Kurul-
taya CHP, AKP, MHP, DSP gibi düzen par-
tileri davetliydi. ‹flçiler salona al›nmazken,
düzen partilerinin temsilcileri kürsüden ko-
nuflma yapt›lar. Baflbakan T. Erdo¤an ve
Cumhurbaflkan› A. Gül’ün salona girmeleri
ve konuflmalar›, iflbirlikçi sendika a¤alar›
taraf›ndan ayakta alk›flland›. Erdo¤an, hü-
kümetin iflçi dostu oldu¤unu söyledi ve
GSS tasar›s›n› savundu. Gül de s›n›flar›n
ortadan kalkt›¤›n›, yerini uzlaflmaya b›rakt›-
¤›n› belirtti. Uzlaflmac› çizgisinden dolay›
Türk-ifl yöneticilerine teflekkür etmeyi de
ihmal etmedi. 

Genel kurula damgas›n› vuran mücade-
le de¤il, koltuk kavgas› oldu. Her iki liste
koltuk kapmak için karfl›l›kl› suçlamalar ve
iddialarda bulundular. Burjuva klik çat›flma-
lar› gibi. S. K›l›ç M. Kumlu’nun AKP ile
ba¤lar›n› ileri sürerek AKP’nin Türk-ifl’i ele
geçirece¤ini söyledi. M. Kumlu ise S. K›-
l›ç’›n MHP’li oldu¤unu söyleyerek delegele-
rin deste¤ini istedi. Oysa her iki listede de
sivil faflist olarak bilinen sendikac›lar oldu-
¤u gibi, kendilerine “demokrat” diyen sendi-
kac›lar da vard›. Mesela faflist Türk-Metal
yönetiminden Pevruk Kavlak, Kumlu’nun
listesinden girdi, yönetime seçildi. Demok-
rat olarak bilinen Petrol-ifl baflkan› Mustafa
Öztaflk›n, S. K›l›ç’›n listesinde yer ald›. 

Esasen her iki listenin birbirinden özsel
bir fark› yok. Her iki liste de s›n›fa ihanette,
burjuvaziye hizmette birbirlerinden geri kal-
mazlar. Zaten seçimi kazanan listeden üçü
M. Kumlu, Ergün Atalay ve M. Türkel,
Türk-ifl’in bir önceki döneminde de yöne-
timdeydiler. Tarihi, iflçi s›n›f›na ihanetlerle
dolu, burjuvaziyle iflbirli¤i içinde olan, en
çok üyeye sahip sendika konfederasyonu-
nu her düzen partisi, her hükümet arka
bahçesi yapmak istemifltir. Her dönem de
baflta hükümet partileri olmak üzere çeflitli
düzen partilerinin oy deposu olmufltur. AKP
de bu hamleyle Türk-ifl üzerindeki etkisini
art›rm›flt›r. 

Her iki liste de burjuvazi ile iflbirli¤i ko-

nusunda benzer durumda olsalar bile, M.
Kumlu’nun listesinin kazanm›fl olmas› gele-
cek aç›s›ndan daha tehlikeli bir tablo yarat-
maktad›r. Hükümet ile bu kadar uyum için-
de bir Türk-ifl yönetiminin, s›n›fa sald›r›da
ve iflbirli¤inde daha pervas›z bir tutum için-
de olaca¤› aç›kt›r. Geçmiflte göstermelik de
olsa zaman zaman Türk-ifl’in muhalefeti
gündeme gelirken, art›k böyle bir sahte
muhalefete bile ihtiyaç duymayacaklard›r.
Ya da geçmiflte, kitle tepkileri çok fazla
yükseldi¤inde, Türk-ifl’in mecburen yapmak
zorunda kald›¤› eylemler de art›k daha
azalacakt›r. Türk-ifl art›k hükümet ile tam
bir uyum içinde her türden sald›r› yasas›n›n
aç›k destekçisi haline gelecektir. Geçti¤i-
miz günlerde aç›klanan asgari ücret, bunun
çarp›c› bir göstergesi olmufltur. Asgari üc-
rete Türk-ifl yönetiminin geleneksel olarak
koydu¤u muhalefet flerhi bile ortadan kald›-
r›lm›flt›r. 

Ortaya ç›kan bu tabloda as›l sorumlu-
luk, devrimci-demokrat sendikac›lardad›r.
‹flçi s›n›f›na kapsaml› sald›r›lar›n oldu¤u
günlerden geçiyoruz. Sosyal Güvenlik Ya-
sas›n›n önümüzdeki günlerde meclise ge-
lecek. K›dem tazminat›n›n gasp›na dönük
haz›rl›klar sürüyor. Özellefltirme, tafleron-
laflt›rma, sendikas›zlaflt›rma sald›r›lar› art›-
yor. Esnek çal›flma biçimleri her yerde da-
yat›l›yor vb… Böylesi dönemde Türk-ifl ku-
rultay› önemliydi. Burjuvazi, sald›r›lar›n› ha-
yata geçirmek için kurultayla bu denli ilgi-
lendi. Buna karfl›n Türk-ifl’e ba¤l› devrimci
demokrat flubeler, Türk-ifl’in iflbirlikçi çizgi-
sine karfl› ç›k›p, s›n›ftan yana bir devrimci
muhalefet oluflturamad›lar. Her iki listeye
de muhalefet eden ve birlikte hareket et-
menin zeminini zorlayan bir muhalefet oda-
¤› yaratamad›lar. Genel Baflkan› Atilla Ay-
çin yapt›¤› konuflmada, “geçen dört y›l ka-
y›p y›llar olmufltur, gelecek dört y›l da han-
gi liste kazan›rsa kazans›n kay›p y›llar ola-
cak” fleklindeki belirlemesi, do¤ru olmakla
birlikte yetersizdi. Çünkü sadece söylemek
olmuyor, Türk-ifl’in ihanetçi iflbirlikçi çizgisi-
ne karfl› s›n›f sendikac›l›¤›n› savunan bir
anlay›flla mücadeleyi yükseltmek gerekiyor. 

Sendikalara sahip ç›kman›n, sendikalar›
burjuvazinin hizmetinden kurtar›p s›n›f›n
hizmetine sokman›n yolu; iflbirlikçi, ihanetçi
sendikal çizgiye ve sendika a¤alar›na karfl›
mücadeleden geçiyor. Çeflitli sendikalarda
örgütlü öncü-devrimci iflçiler, burjuvaziye
karfl› oldu¤u kadar, sendika a¤alar›na karfl›
da mücadeleyi yükseltmeli, sendika yöne-
timlerini ele geçirmelidirler. Sendikalar, an-
cak o zaman s›n›f mücadelesinin önünü
açan gerçek bir okul, bir mücadele merkezi
haline gelebilir.  

Türk-ifl kurultay› yap›ld›
Karar: ‹hanette iflbirli¤ine devam

Asgari Ücret Tespit Komis-
yonu, milyonlarca
iflçiyi ilgilendiren
asgari ücreti belir-
ledi. Yap›lan zam
2008 ilk alt› ay›
için yüzde 4, ikin-
ci alt› ay için yüz-
de 5 oldu. Parasal
rakamlarla ifadesi
ile ilk alt› ay için net 435,
ikinci alt› ay için net 457 YTL olarak belirlendi. Varofllarda
iki odal› ev kiras›n›n 300 YTL’den bafllad›¤› günümüzde, as-
gari ücrete yap›lan zamm›n ne kadar komik düfltü¤ü, komik
düflmenin ötesinde iflçi ve emekçilerle alay etmek anlam›na
geldi¤i ortada. 

Komisyon, Çal›flma Bakanl›¤›, Türk-‹fl ve T‹SK temsilcilerinden
olufluyor. ‹flbirli¤inde kusur göstermeyen Türk-ifl yöneticileri,
asgari ücret belirlemelerinde göstermelik de olsa itirazda bulu-
nurlard›. Yeni Türk-ifl yönetimi, belirlenen komik orana imza
atarak izleyecekleri yolu da göstermifl oldu. Çal›flma Bakan›
Faruk Çelik, “1999’dan beri komisyon ilk kez uzlaflma ile ka-
rar ald›, bu iftihar edilecek bir tablo” diyerek, Türk-ifl yönetimi
ile AKP’nin ne kadar uyumlu hareket ettiklerini ortaya koydu. 

Ekonominin düze ç›kt›¤›n›, yükselifle geçtiklerini, uluslararas› alan-
da hat›r› say›l›r ülkeler aras›na girdiklerini söyleyerek icraatla-
r›na övgüler ya¤d›ran AKP hükümetinin, asgari ücrete yapt›k-
lar› zam, 15 YTL. Yani bir kilo et paras› bile de¤il. Türkiye
‹statistik Kurumu ‘nun (TÜ‹K) komisyona sundu¤u asgari üc-
ret, 640 YTL idi. Burjuvazi, kendi kurumunun sundu¤u ücret
birimini bile çok gördü. Türk-ifl’in araflt›rmas›na göre, 4 kiflilik
bir aile için açl›k s›n›r› 697 YTL. Yoksulluk s›n›r› ise 2 bin
271. Belirlenen asgari ücret, b›rakal›m yoksulluk s›n›r›na yak-
laflmay›, açl›k s›n›r›n›n bile çok uza¤›nda. 

Baflta Kürt illeri olmak üzere yüzbinlerce iflçi sendikas›z sigortas›z
kay›t d›fl› çal›flt›r›l›yor. Kürt illerinde asgari ücretle ifl bulan
flansl› say›l›yor. Bir anlamda “bölgesel asgari ücret” fiilen uy-
gulan›yor. Kay›td›fl› çal›flt›r›lanlara, asgari ücretin alt›nda ücret
veriliyor. 

Asgari ücret bir kiflinin çal›flarak 4 kiflilik bir aileyi asgari geçindir-
mesi fleklinde hesaplan›r. Buna ev kiras›, sa¤l›k, e¤itim mas-
raflar› ve sosyal faaliyetler de dahildir. 435 YTL ile bunlar›n
hangisi yap›labilir? “Mevcut koflullarda çok iyi” diyen yetkili-
ler, bunlar› bilmiyorlar m›? Elbette biliyorlar ama onlar göre-
vini yap›yor! Görevleri, burjuvazinin azami kar›n› ço¤altmak! 

Azami kar üzerinden çark›n› çeviren kapitalist sistem, azami kar› el-
de etmek için yo¤un iflgücü sömürüsüne ihtiyaç duyar. Dolay›-
s›yla ücretlere sald›r›rlar. Burjuvazi, ücretleri en düflük seviye-
ye çekmeye u¤rafl›rken, iflçi s›n›f› da yaflam koflullar›n› iyilefl-
tirmek için yükseltmeye çal›fl›r. Her iki s›n›f, ilk önce ücretler
üzerinden karfl› karfl›ya gelirler. Dolay›s›yla asgari ücretin ora-
n›, genel s›n›f mücadelesinin seyrini de gösterir. Mesela önü-
müzdeki kamu veya özel sektörlerde yap›lacak T‹S görüflmele-
rinde patronlar, asgari ücreti koz olarak ileri süreceklerdir. Ke-
za emekçi memurlar›n toplu görüflmelerinde de... 

‹flçi ve emekçiler, insanca yaflamaya yetecek, vergiden muaf asgari
ücret için sendikal› sendikas›z örgütlü birleflik mücadeleyi
yükseltmek zorundad›r. 

Asgari ücret belirlendi:
SEFALETE TAL‹M



27 Aral›k sabah› ‹stanbul Okmeydan› E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi bahçesinde, bir hasta yak›n›
hastanenin 3. Dahiliye Klinik fiefi Doç. Dr. Necati
Yenice’ye silahl› sald›r›da bulundu. 

Medyan›n senaryosu haz›rd›. Haberi birinci say-
fadan verdiler. Gerekçeyi hemen yak›flt›rd›lar: “ 2,5
ay önce kolon kanseri nedeniyle yaflam›n› yitiren Sa-
bahat Erkenkalkar’›n eflinin silahl› sald›r›s› sonu-
cu...”, “kolon kanserine yakalanan eflinin ölümünden
sorumlu tuttu¤u doktoru...” vb. gerekçelendiriyorlard›
haberlerini. Bunlar›n yaz›ld›¤› ayn› paragrafta sald›r›-
ya u¤rayan doktorun 3. Dahiliye Klinik fiefi oldu¤u
da söyleniyordu. Haberi yapanlar›n kolon kanseriyle
dahiliye uzman›n›n ne alakas› olabilece¤ini sormak
ak›llar›na bile gelmiyordu. Yoksa, hasta sald›r›ya u¤-
rayan doktorun servisinde mi vefat etmiflti? Hasta,
vefat›ndan bir süre önce, bir kaç defa daha yatt›¤›
hastaneye tekrar gelmifl ve en son Dr. Necati Yeni-
ce’nin flefi oldu¤u klinikte yatm›flt› ama taburcu ol-
mufltu. Evinden acilen getirildi¤i ayn› hastanenin acil
servisinde vefat etmiflti.

Ama medyan›n bu tür ayr›nt›lar umurunda de¤il-
di. Araflt›rma zahmetine de katlanmad›lar. Hatta, ola-
y› daha da dramatiklefltirip, sald›r›y› düzenleyen Tay-
fun Erkenkalkar’›n eflini evlilik y›ldönümünde kaybet-
ti¤ini yaz›p, sald›r›y› “anlay›flla karfl›lama” mesaj›
vermeye bile kalk›fl›yorlard›. 

Bütün bunlar neden yap›l›yordu? Çünkü, AKP hü-
kümeti bafla geldi¤inden beri sa¤l›k çal›flanlar›na
sald›r› haberleri, en popüler ve sansasyonel haber
türlerinden biri haline gelmiflti. Sa¤l›¤›n özellefltiril-
mesi ve sosyal güvenli¤in tasfiyesi konusunda at›la-
cak her ad›mdan önce bu tür haberlerin bulunup
manfletlere ç›kar›lmas› adetten olmufltu. Y›lbafl›ndan
sonra sosyal güvenli¤in tasfiyesi ve hastanelerin sa-
t›lmas› konusunda büyük ad›mlar›n at›laca¤›n›n hü-
kümet taraf›ndan aç›kland›¤› bugünlerde medya için
bu haber, “gökte ararken yerde bulmak” cinsinden
bir f›rsat olmufltu. Herhalde medya patronlar›n›n hü-
kümetten aferin alma f›rsat›n› kaç›rmalar› beklene-
mezdi. Çünkü o aferinler kim bilir kaç milyon YTL
teflvik ya da kaç ihale ederdi.

‹stanbul Tabip Odas›’n›n (‹TO)  yapt›¤› aç›klama-
ya göre, Sabahat Erkenkalkar, kolon kanseri de¤ildi.
Hiçbir ameliyat da geçirmemiflti. Crohn Hastal›¤› ve
‹deopatik Trombositopenik Purpura (ITP) hastal›¤›
bulunuyordu. Birkaç defa daha hastanede yatarak
tedavi olmufl, y›llard›r tedavi ve takip edilen bir has-
tayd›. Ölmeden bir süre önce iki gün de Dr. Necati
Yenice’nin servisinde yatm›flt›. ‹TO, yapt›¤› bu yaz›l›
aç›klamada, medyaya seslenerek, hekime sald›r›ya
bahane gibi gösterilen bu bilgilerin de¤ifltirilip düzel-
tilmesini istedi. Ayr›ca da hiçbir t›bbi ihmal ve hata-
n›n herhangi bir sa¤l›k çal›flan›na ya da hekime sal-
d›r›n›n gerekçesi olarak sunulamayaca¤›n› ifade etti. 

ITP, nedeni bilinmeyen ve kesin bir tedavisi de
olmayan, p›ht›laflma bozuklu¤u yan›nda daha bir çok
organ› tutan bir hastal›kt›r. Hiçbir yere çarpmad›¤›
halde vücudunda çürükler oluflur. Bu deri alt› kana-
mas›ndan ileri gelir. Deri alt›nda oldu¤u gibi iç organ-

larda da kanama olabilir. Nitekim, Sabahat
Erkenkalkar’›n da beyin kanamas› sonucu öl-
dü¤ü aç›kland›. Beyin kanamas› da bu has-
tal›¤a ba¤l› olabilir. Hasta, sadece Dr. Necati
Yenice taraf›ndan de¤il, daha baflka birçok
doktor taraf›ndan da tedavi edilmifl olmal›.
Burada Dr. Necati Yenice’nin ihmali ve hata-
s›n›n olup olmad›¤› konusunda, hastal›k te-
davi süreçlerini ve ölüm raporunu bilmeden
tam olarak bir fley söylemek mümkün de¤il-
dir. Tabip Odas›n›n bu incelemeyi yap›p ka-
muoyuna aç›klamas› gerekiyor.

* * *

Ülkemizde doktor hatalar› olmuyor mu,
oluyor. Bu konuda ciddi bir denetim eksikli¤i ve mev-
zuat eksiklikleri de bulundu¤u do¤rudur. Ancak, bu-
rada ve bütün sald›r›larda dikkati çeken, var olan
mevzuatlar›n bile iflletilmedi¤i ve hasta yak›nlar›n›n
sorunlar›n› kendi yöntemleriyle çözmeye kalk›flmala-
r›d›r. Son ç›kan Ceza Yasas› içinde doktor ihmal ve
hatalar› a¤›r flekilde cezaland›r›lmaktad›r. Tabip
Odalar›n›n kendi iflleyiflleri gere¤i, hatal› bulunan
doktora hatas›n›n büyüklü¤üne göre de¤iflen sürüler-
de meslekten men cezas› da verilmektedir. Bir trafik
kazas› ya da ufak bir h›rs›zl›k bile mahkeme konusu
yap›l›rken, sa¤l›k alan›nda yaflanan sorunlar, özellik-
le son y›llarda, sa¤l›k çal›flanlar›na sald›r›yla sonuç-
lan›yor. 

Sa¤l›k çal›flanlar› her gün onlarca sald›r› ile karfl›
karfl›ya bulunuyorlar. Bunlar›n içinden sadece silahl›
ya da büyük sald›r›lar bas›na yans›yor. Bu sald›r›la-
r›n son y›llarda iyice t›rmanmas›n›n nedeni, AKP hü-
kümetinin izledi¤i politikalard›r.

IMF ve pastadan pay kapmak için sab›rs›zlanan
yandafllar›, AKP hükümetini, sosyal güvenli¤in tasfi-
yesi ve hastanelerin sat›lmas› konusunda daha h›zl›
davranmas› için s›k›flt›r›yor. Di¤er taraftan da iflçi ve
emekçiler, bu sald›r›lara karfl› büyük bir tepki biriktir-
mifl durumda. AKP hükümeti her ad›mda ciddi bir
eylem dalgas› ile karfl› karfl›ya gelece¤inden korka-
rak yol almaya çal›fl›yor. Sa¤l›k ve sosyal güvenlik
alan› da öyle bir alan ki, milyonlarca emekçiyi ilgilen-
diriyor. Bu nedenle çok yayg›n ve büyük direniflle
karfl› karfl›ya kalabilir. ‹flte böyle bir ortamda, sa¤l›k
çal›flanlar›, sald›r›n›n her aflamas›nda, ifl b›rakma
dahil, kitlesel ve etkili eylemleriyle karfl› durdular. Bu
karfl› duruflun emekçi halkla ve iflçi kesimiyle bulu-
flup birleflmesi hükümetin en büyük korkusudur. Tam
da bu noktada AKP hükümeti, doktorlar› hedef tahta-
s›na çakarak bir taflla iki kufl vurmay› planl›yor. Bir
taraftan sa¤l›k çal›flanlar›n›n eylemlerinin emekçilerle
buluflmas›n› engellerken, di¤er taraftan da emekçi-
lerde “sizi, eli cebinizde olan doktorlardan kurtaraca-
¤›z” propagandas› ile daha iyi bir sa¤l›k sistemi geti-
rilece¤i yan›lsamas› yarat›larak tepkileri yok edilme-
ye çal›fl›l›yor. Bu yüzden AKP hükümetinin doktorlar›
hedef tahtas›na çakmas› ve emekçileri onlara karfl›
k›flk›rtmas›, bilinçli bir politikad›r ve bu politikay›
medyan›n deste¤i ile yürütmektedir. 

* * *

Bir emekçinin eflini kaybetmesi, bunal›ma girip
doktoru ve kendisini vurmas› trajik bir olayd›r. Ama
sa¤l›k alan›ndan milyar dolarlar› kazanmay› planla-
yan sermayedarlar ve AKP hükümeti için, emekçiler-
le sa¤l›k çal›flanlar›n›n birbirine düflürülmesi, baflar›-
lar›n›n yak›n oldu¤unun iflaretidir ve sevinçle karfl›la-
d›klar› bir olayd›r. 

Burada kritik bir soru sormak gerekiyor: Gerçek-
ten doktor ihmali de olabilir. Bunda de¤ilse de baflka
bir olayda olabilir. Bu olaylar› kullanarak propaganda
yürüten AKP hükümeti ve medya bu olaylar›n yaflan-
mad›¤› bir sistemin kurulmas›n› m› istiyor, yoksa du-
rumu daha da kötülefltirecek olan sa¤l›¤›n özelleflti-
rilmesini mi?

Doktor ihmali ve hatas›n› en aza indirmek için, bi-
limsel yöntemler kullanmak; sa¤l›k alan›ndaki en son
bilimsel geliflmeleri hayata geçirmek; sa¤l›k tesisleri-
nin say›s›n› art›rmak ve var olanlar› modernize et-
mek; sa¤l›k personeli say›s›n› art›rmak;  t›p fakültele-
ri ve sa¤l›k personeli yetifltiren okullardaki e¤itimi ye-
niden gözden geçirerek niteli¤ini art›rmak; sa¤l›k
personelinin mezuniyet sonras› e¤itimini süreklilefltir-
mek; ihmal ve hatalar›n önüne geçmek için etkin bir
denetim sistemi oluflturmak; bütün bunlara ra¤men
ihmal ve hata olursa, hastalar›n haklar›n› aramas›
için mevzuatlar oluflturmak ve her sa¤l›k tesisinde
hastalara bu konuda dan›flmanl›k hizmeti veren bi-
rimler oluflturmak vb. bir dizi önlem almak gerekiyor. 

Peki, sosyal güvenli¤i tasfiye eden ve hastaneleri
özellefltirip birer “Sa¤l›k A.fi.” haline getirmeye haz›r-
lanan AKP hükümeti, bu önlemleri almay› m› planl›-
yor? 

Sermayenin ve AKP hükümetinin tek bir amac›
vard›r o da emekçilerin sa¤l›¤› üzerinden büyük vur-
gunlar vurmakt›r.

‹flçisi emekçisi, sa¤l›k çal›flan›, birbirine düflmek
yerine sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar› için birlikte
mücadele vermelidir. Hastalarla yaflanan sorunlar›
sa¤l›k emekçileri sendikalar› ve örgütleri gündemleri-
ne al›p, ortak çözüm zeminleri yaratmal› ve hastane-
lerde, hasta ile sa¤l›k çal›flan› aras›nda yaflanan so-
runlarda sorunu çözmeyi sa¤layacak de¤iflik birimler
kurmay› gündemlerine almal›d›rlar. Bu, hükümetin
emekçileri bölme çabalar›n› bofla ç›kartacak bir ad›m
olaca¤› gibi, birlikte mücadelenin de zeminini güçlen-
direcektir.

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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Hasta yak›n› önce doktoru vurdu sonra kendini;
Öfkemizi birbirimize de¤il, sömürücülere yöneltelim!
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AKP hükümeti, 2008’e girme-
den “istihdam paketi” ad› alt›nda
yeni ve büyük bir sald›r›ya daha
haz›rland›¤›n› aç›klad›. 

“Paket”te neler yok ki? 

K›dem tazminat›n›n tasfiyesin-
den, krefl ve emzirme odalar›n›n kald›r›lmas›na,
patronlar›n üzerindeki SSK prim yükünün kald›-
r›lmas›ndan, her tür keyfi uygulaman›n yasallafl-
mas›na kadar bir dizi maddeyi içeriyor.

K›dem tazminat› gaspediliyor

Önümüzdeki günlerde parlamentoya sunula-
cak GSS (Genel Sa¤l›k Sigortas›) tasar›s› daha
yasallaflmadan, IMF’nin direktifiyle “istihdam pa-
keti” ad› alt›nda yeni bir sald›r› haz›rl›¤› daha ya-
p›l›yor. Esas hedeflenen, k›dem tazminat›n›n
tümden gaspedilmesi. 

Burjuvazi, y›llard›r k›dem tazminat›na göz
dikmiflti ve f›rsat kolluyordu. Hat›rlanacakt›r, önce-
ki y›llarda da IMF baflkan yard›mc›s› Anne Krue-
ger, iflsizli¤in yüksek k›dem tazminat›ndan kay-
nakland›¤›n› söyleyerek kald›r›lmas›n› buyurmufl-
tu. fiimdi yine ayn› teranelerle k›dem tazminat›n›
gasp etmeye haz›rlan›yorlar. Paketi aç›klayan hü-
kümet sözcüsü Cemil Çiçek “iflsizli¤e vurulacak
neflter” diyor. 

Oysa k›dem tazminat›, iflçinin iflsizli¤e karfl› ifl-
güvencesi, ayn› zamanda emekli paras›d›r. Zaten
yeni iflyasas›ndaki “sözleflmeli personel” uygula-
mas› ile emeklilik neredeyse imkans›z hale getiril-
di, k›dem biriktirmek iyice zorlaflt›. 

K›dem tazminat›n›n tümden kald›r›lmas›yla, ifl-
ten atmalar kolaylaflacak, ücretler düflecek. ‹flçi-
ler, iflten at›lmamak için düflük ücreti, a¤›r çal›flma
koflullar›n› kabul etmek zorunda kalacak. Sigorta
sistemi de ifllevsizleflecek. Böylece burjuvazinin
dayatt›¤› sosyal sigortadan yoksun, örgütsüz çal›-
flanlar y›¤›n› oluflacak.

Daha önce de k›dem tazminat›n›n kald›r›lmas›
yerine bir fon oluflturulmas› tart›fl›l›yordu. fiimdi de
ayr› bir fon veya maafla eklenme öngörülüyor. Fa-
kat bunlar gasp› ortadan kald›rm›yor. Sadece olu-
flacak tepkiyi bast›rma ve daha rahat geçifl yapa-
bilmek için bu tür k›l›flar geçiriliyor.

‹flsizli¤i önlemek mi, artt›rmak m›? 

‹flten at›lmay› kolaylaflt›ran böyle bir düzenle-
me iflsizli¤e çare olabilir mi? 

Pakette “18-29 yafl aras›nda ilk ifle girenlerin
SSK iflveren primin 5 y›ll›¤›na hazine taraf›ndan
karfl›lanacak” deniyor. Yani patronlar, 5 y›l hiç
SSK primi ödemeyecekler. Gözünü kar h›rs› bürü-
müfl burjuvazi, 5 y›l sonra bu iflçileri çal›flt›r›r m›?
Bu istihdam de¤il, iflten at›lmalar›n önündeki tüm

engelleri kald›ran büyük bir keyfiyet. Ayn› zaman-
da burjuvazinin kar›na kar katmak. Çünkü 5 y›l
boyunca SSK primleri hazineden, yani bizim ver-
gilerimizden kesilecek. Patronlar, hem prim öde-
mekten kurtulacaklar, hem de 5 y›l sonra iflçileri
rahatl›kla iflten atacaklar. 30 yafl üzeri insanlar›n
ifl bulmas›, zaten çok zordu, bu uygulamayla im-
kans›z hale gelecek. Böylece patronlar iflçileri bir-
biriyle ve iflsizlerle rekabet ettirerek karlar›na kar
katacak.

‹flsizlik fonunun önüne koyulan flartlardan do-
lay› fondan iflsizlerin çok az bir k›sm›n›n yaralan-
d›¤›n› biliyoruz. Fonda biriken paralardan da bur-
juvazi yararlan›yor. Pakette sözde “nitelikli iflçi”
yetifltirmek için iflsizlik fonundan ‹flkur’a kaynak
aktar›laca¤› belirtiliyor. Nas›l ki, “istihdam” ad› al-
t›nda k›dem tazminat› gaspediliyorsa, “nitelikli iflçi”
yetifltirme ad›yla da fonda biriken paralara el ko-
nulacakt›r.

Krefl, emzirme odas›, 

doktor yok!

Yine bu pakete göre, iflyerle-
rinde doktor, krefl ve emzirme
odalar› bulundurma zorunlulu¤u
ortadan kald›r›l›yor. 

Mevcut düzenlemede, 100-
150 kad›n iflçi çal›flt›ran iflyerle-
rinde bir yafl›ndan küçük çocuk-
lar›n emzirilmesi için emzirme
odas›n›n kurulmas›, 150’den
fazla kad›n çal›flt›ran iflyerlerinin
de krefl açmas› zorunlu. 50’den
fazla iflçi çal›flt›ran yerlerde ise
doktor bulundurulmas› gereki-
yor. Buna ra¤men birçok iflyeri

ve fabrikada doktor bulunma-
d›¤›, krefl aç›lmad›¤›n› biliyo-
ruz. Bunlar›n yasal olarak da
kalkt›¤› durumda, s›n›rl› da
olsa kullan›lan bu haklardan
tümden mahrum kal›nacak.

Böylece kad›n iflçiler, ya çocuk yapmayacak ya
da Novamed’te oldu¤u gibi s›rayla hamile kala-
cak. Bu, kad›nlar›n iflten at›lmas›n›n art›k daha
kolay hale gelece¤ini de gösteriyor. 

Pakette ayr›ca hükümlü ve engelli çal›flt›rma
yükümlülü¤ü de kald›r›l›yor. Bu yasa da patron-
lar taraf›ndan büyük ölçüde uygulanm›yordu, fa-
kat yasayla birlikte bu yükümlülükten tümden
kurtulmufl olacaklar. Engelliler ve hüküm giyen-
ler, ömür boyu iflsiz kalacak. 

500’den fazla iflçi çal›flt›ran fabrikalara spor
tesisi kurma zorunlulu¤u da paketle birlikte kald›-
r›l›yor. K›saca her fley patronlar›n azami kar›na
göre düzenleniyor.

Soka¤a, eyleme, genel greve

Burjuvazi doymak bilmiyor. Her geçen gün ye-
ni sald›r› paketiyle üzerimize geliyorlar. Çal›flma
koflullar›m›z a¤›rlafl›yor, haklar›m›z birer birer gas-
pediliyor. Her ad›mda biraz daha cesaretlenip da-
ha fazla sald›r›ya geçiyorlar. 

Bunlar› geri püskürtecek tek güç, örgütlü mü-
cadelemizdir. Son sald›r›lar, iflçi, emekçi, memur,
emekli, herkesi ilgilendiriyor. GSS tasar›s›na karfl›
bir platform olufltu ve eylemler bafllad›. fiimdi bu
eylemleri daha da büyütme zaman›. Bunu “istih-
dam paketi” ile birlefltirme, burjuvazinin hevesini
kursaklar›nda b›rakma zaman›. fiimdi t›pk› Yuna-
nistan, Fransa, Almanya vb. iflçi, emekçi kardeflle-
rimiz gibi, soka¤a, eyleme , genel greve ç›kma za-
man›…

AKP hükümetinin yeni sald›r› haz›rl›¤›:

“‹stihdam paketi”  

Osman Akgün Kültür Merkezi’nin (OKSAM) 
2008 y›l› cep takvimleri ç›kt›. 

Merkez büromuzdan temin edebilirsiniz. 

Önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulacak GSS (Genel Sa¤-
l›k Sigortas›) tasar›s› daha yasallaflmadan, IMF’nin direktifiyle

“istihdam paketi” ad› alt›nda yeni bir sald›r› haz›rl›¤› daha yap›l›yor.
Esas hedeflenen, k›dem tazminat›n›n tümden gaspedilmesi.
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DTP’ye yönelik linç harekat›, binalar›na ve yö-
neticilerine fiili sald›r›dan, yasal sald›r›ya geçti.
DTP hakk›nda aç›lan soruflturmalar, arfl-alay› bul-
du ve DTP’nin kapat›lmas› için kollar s›vand›. Bu-
nun için de eski dosyalar kar›flt›r›ld› ve bir dolu ge-
rekçe uyduruldu.

“Partiler mezarl›¤›” olarak bilinen Türkiye’nin
burjuva parlamenter sistemi, özellikle de Kürt parti-
lerine hayat hakk› tan›mayaca¤›n› bir kez daha or-
taya koydu. HEP ile bafllayan Kürt yasal parti serü-
veninin sonuncusu olan DTP de kapatma tehdidi
ile karfl› karfl›ya. Bundan önce kurulan dört parti de
kapat›lm›fl, yöneticileri tutuklanm›fl, katledilmifl, si-
yaset yapma yasa¤› konmufltu.

DTP milletvekilleri bask› alt›nda

DTP’lilerin seçildikleri andan itibaren di¤er parti-
lerin yararlanabildi¤i koflullardan uzak tutuldu¤unu
biliyoruz. O günden bu yana PKK’yi ‘terörist’ görme
yönünde büyük bir bask›ya maruz kald›lar ve adeta
rehin muamelesi gördüler. 

Esir askerleri almaya giden gurubun içinde ye-
ralan DTP milletvekili Fatma Kurtulan’la ilgili önce
eflinin gerilla komutan› oldu¤u söylendi, sonra ken-
disinin de bir dönem da¤da kald›¤› iddia edildi. Ve
foto¤raflar yay›nlanarak bir linç harekat› gerçeklefl-
tirildi. Ard›ndan DTP Baflkan› Nurettin Demirtafl’›n
askerden kaçmak için çürük raporu ald›¤› ortaya
at›ld›. Demirtafl’›n Avrupa’ya kaçt›¤› ve bir daha
gelmeyece¤i iddia edildi. Türkiye’ye döndü¤ü anda
da daha uçak havadayken hakk›nda tutuklama ka-
rar› ç›kart›p uçaktan inmeden gözalt›na ald›lar.
Hastaneye sevkini ç›karmadan tutuklad›lar. Sonra-
s›nda ç›kard›klar› askeri hastane “sa¤lam” raporu
verdi. fiimdi askeri cezaevinde tutuluyor, yarg›lan-
d›ktan sonra askere gönderilece¤i söyleniyor.

Aç›k ki, devletin çok önceden bilgisi dahilinde
olan bu konular, özellikle bu dönem ortaya at›larak
Kürt halk› üzerindeki bask› ve fliddeti hakl› ç›kar-
maya çal›flt›lar ve sald›r›lar›na zemin haz›rlad›lar.

Bafl›n› MHP’nin çekti¤i faflist-floven güruh, DTP
milletvekillerinin dokunulmazl›klar›n›n kald›r›lmas›
için harekete geçti. DTP’nin kapat›lmas› istemiyle
davalar aç›ld›. Yüzlerce DTP yöneticisine siyaset
yasa¤› getirme giriflimleri gündemde. H›z›n› alama-
yan Yarg›tay Baflsavc›s›, sadece DTP yöneticileri-
ne de¤il tüm üyelerine siyasi faaliyet yasa¤› istedi.
Buna göre 150 bin Kürde siyaset yasa¤› getirilmifl
oluyor. 

Ne var ki, henüz DTP’nin ortadan kald›r›lmas›
konusunda hemfikirlik sa¤lanabilmifl de¤il. Geçmifl
DEP örne¤inden hareketle temkinli davranmay› sa-
l›k veren kesimler de var. Baflbakan Erdo¤an
“meclisten atal›m da da¤a m› ç›ks›nlar” diyerek, bu
geliflmeye karfl› oldu¤unu ortaya koyanlardan. Kürt
halk›n›n mecliste temsiline meydan vermemenin,
daha büyük patlamalar› do¤uraca¤›ndan duyulan
korkunun d›flavurumu bu.

Lefl kargalar› sahnede

DTP’ye yönelik sald›r›lar tüm h›z›yla sürerken,
ona “rakip parti” oluflturma çabalar› da görülüyor.
fierafettin Elçi’nin bafl›nda bulundu¤u KADEP (Kat›-
l›mc› Demokrasi Partisi) ile Abdülmelik F›rat’›n kuru-
cusu oldu¤u HAKPAR (Hak ve Özgürlükler Partisi)
böyle bir dönemde birleflme karar› ald›.

fierafettin Elçi, yeni partinin “fliddeti d›fllayan,
Türkiye’nin bütünlü¤üne sayg›l›, federatif sistem
öneren, liberal, sosyal-demokrat bir parti olaca¤›n›”
söyledi. DTP’nin “kendi iradesine göre hareket et-
me” gücüne sahip olmad›¤› için oy kaybetti¤ini iddia
eden Elçi, “bugüne kadar Kürtlük siyaseti yapanla-
r›n geldi¤i gelenek, Marksist, anti-dinci gelenekti,
bizde bu yok” dedi.

DTP’nin kapat›lma giriflimini f›rsat bilen bu “lefl
kargalar›” henüz kapatma gerçekleflmeden avlar›-
n›n üzerine çullanm›fl durumdalar. ABD Büyükelçisi
Wilson’un davetine de mazhar olman›n gururuyla
flimdi rahat at oynatabiliyorlar. Varl›klar›n› Kürt ha-
reketine, Kürt halk›n›n o küçümsedikleri, kan ve can
pahas›na verdikleri mücadeleye borçlu olan bu olu-
flumlar, meydan›n kendilerine kalaca¤›n› düflünerek
ellerini ovuflturuyor. Ama bofluna! Hem Kürt halk›
bunlar› iyi tan›yor, hem de ulusal kurtuluflun ancak
“Marksist gelenek” yoluyla zafere ulaflaca¤› her ge-
çen gün do¤rulan›yor.   

DTP’nin kongresinde yeni bir fley yok

DTP, ola¤anüstü kongre öncesinde Diyarba-
k›r’da “Demokratik Toplum Kurultay›” toplad›. Ge-
rek bu kurultayda, gerekse kongrede, “özerk yöne-
tim” karar› ç›kmas›, Öcalan’dan “Kürt halk önderi”
olarak sözedilmesi, DTP’nin radikalleflece¤i olarak
yorumland›. Oysa söylenenlerde yeni bir fley yoktu.
Sonuç bildirgesinde; “bayrak ve resmi dil, tüm Tür-
kiye ulusu için geçerli olmakla birlikte, her bölge ve
özerk birimin kendi renkleri ve sembolleriyle de-
mokratik özyönetimin oluflturulmas›” istendi. “Bölge
meclisleri”yle yerel yönetimin güçlendirilmesi yine-
lendi. Buna ra¤men Yarg›tay Baflsavc›l›¤›, bildirge-
de yer alan bu bölümlerin anayasan›n ve siyasi
partiler yasas›n›n kimi maddelerine ayk›r› oldu¤unu
belirterek soruflturma açt›.

DTP’lilerin son derece c›l›z hak talepleri bile
böyle karfl›lan›yor. Her yönden k›skaca al›n›yor.
Aralar›ndaki çeliflkilere oynanarak, bölünüp parça-
lanmas› teflvik ediliyor. Bir yandan Kürt gerillas›n›n
üzerine bombalar ya¤›yor, bir yandan yasal Kürt
partisi üzerindeki bas›nç artt›r›l›yor. Böylece DTP
ifllevsizlefltiriliyor, hareketsiz k›l›n›yor. Öyle ki, mec-
liste de yaln›zlaflt›r›lan DTP’lilerin, kulislerde toplu-
ca oturmay› tercih ettikleri, ayr›ca yerald›klar› ko-
misyonlarda da söz almaktan kaç›nd›klar› söyleni-
yor.

Emperyalistler de mesafeyi aç›yor

ABD ve AB emperyalistleri de DTP ile mesafeyi
aç›yor. ABD Büyükelçisi Wilson, düzen partileri
içinde yeralan çeflitli milletvekilleri ve Kürt siyasetçi
ile toplant›lar düzenlerken, DTP’lileri ça¤›rmamalar›
dikkat çekmiflti. AB emperyalistleri de DEP sürecin-
de verdikleri deste¤i DTP’ye göstermediler. Çünkü
konjonktür de¤iflmiflti. AB ülkelerinin büyükelçileri,
yemekte a¤›rlad›klar› Ahmet Türk baflkanl›¤›ndaki
DTP milletvekillerine, t›pk› Türk egemenleri gibi
“PKK ve fliddetle aran›za mesafe koyun” uyar›s›n-
da bulundu.

Bütün bu geliflmeler, Kürt hareketinde reformiz-
min geldi¤i noktay› ve t›kanmay› ortaya koyuyor.
Türk egemen s›n›flar›, konjonktürü de de¤erlendire-
rek, PKK’yi ve ona destek sunan tüm kurumlar› or-
tadan kald›rmay› hedefliyor. Bu hedef do¤rultusun-
da, flimdilik Barzanici ve gerici Kürt oluflumlar›na
göz yummakta, onlar›n önünü düzlemektedir. Fakat
hedefine ulaflt›¤› anda, bunlara da izin vermeyece-
¤i aç›kt›r. 

Esas›nda yasal Kürt politikac›lar›n›n yaflama
flans› da, devrim ve sosyalizmi hedefleyen bir Kürt
ulusal kurtulufl hareketinin yeniden yükselifline
ba¤l›d›r. Hareketin geriye düflmesi, onlar›n da ala-
n›n› daraltmaktad›r. 

Son on y›lda emperyalistlere ve Kürt burjuvazi-
sine ba¤lanan umutlar, art›k birer birer y›k›l›yor.
Tek çözüm yolu, Kürt ve Türk halklar›na dayan-
mak, halklar›n ortak mücadelesini yükseltmektir. 

Hedef tahtas›na çak›lan son Kürt partisi: DTP

DTP’lilerin son derece c›l›z hak talep-
leri bile soruflturmaya u¤ruyor,

DTP’liler her yönden k›skaca al›n›-
yor. Aralar›ndaki çeliflkilere oynana-

rak, bölünüp parçalanmas› teflvik
ediliyor. Bir yandan Kürt gerillas›n›n
üzerine bombalar ya¤›yor, bir yan-

dan yasal Kürt partisi üzerindeki ba-
s›nç artt›r›l›yor. Böylece DTP ifllev-
sizlefltiriliyor, hareketsiz k›l›n›yor.

Öyle ki, mecliste de yaln›zlaflt›r›lan
DTP’lilerin, kulislerde topluca otur-
may› tercih ettikleri, ayr›ca yerald›k-
lar› komisyonlarda da söz almaktan

kaç›nd›klar› söyleniyor.
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Geçti¤imiz ay ATV-Sabah grubu
Çal›k grubuna sat›ld›. TMSF’nin yapt›¤›
ihaleye tek flirket olarak giren Çal›k
Grubu, 1 milyar 100 milyon dolarl›k tek-
lifle ihaleyi “kazand›”. Çal›k Grubu iha-
leye giren tek flirketti. 

‹hale süreci, TMSF’nin önceki ihale-
leri gibi çeflitli entrikalara sahne oldu.
‹haleye Do¤an Grubu ve Çukurova gru-
bunun girmesi, medyada “tekelleflme”
olmamas› için engellendi. ‹haleye girme
yeterlilikleri olan Nurol ve RTL, ihaleye
iki gün kala çekildiklerini aç›klad›lar.
‹hale günü de ilginç geliflmelere sahne
oldu. Bas›n›n önünde flov yapan TMSF
ve Çal›k Grubu, artt›rma pazarl›¤› yap-
t›lar. ‹hale günü ‹stanbul’da olan Ahmet
Çal›k, ihaleye kat›lmak yerine cumhur-
baflkan›yla Türkmenistan’a uçmay› ter-
cih etti. Çal›k, bir zamanlar Türkmenis-
tan’da Tekstil Bakan› Yard›mc›s› ve Ni-
yazov’un dan›flmanl›¤› yapm›flt›, iliflki-
leri gelifltirmek için Türkmenistan’› ter-
cih ediyordu. Nas›l olsa ihalede artt›r-
ma olmayacak ve kendini zorlayacak
bir durumla karfl› karfl›ya kalmayacakt›. 

‹haledeki ilginçlikler bununla da bit-
miyordu. Örne¤in daha önce yap›lan
Kral Tv ihalesine Çukurova grubu tek
al›c› olarak kat›lm›fl ve ihaleyi alm›flt›.
Ancak Rekabet Kurulu “rekabet ortam›-
n›n oluflmad›¤›n›” öne sürerek ihaleyi
iptal etmiflti. Buna ra¤men bu ihalenin
onaylanmas›, kapitalizmin kendi huku-
kuyla da ba¤daflmayan bir durum. 

‹hale süreci Kas›m ay›nda bafllad›,
bundan önce yap›lan ihaleler çeflitli ge-
rekçelerle iptal edildi. ‹haleye kat›lmay›

düflünen flirketler bertaraf edilirken, ko-
nuyla ilgili herhangi bir aç›klama da ya-
p›lmad›. Ne ihaleden çekilen flirketler,
ne de TMSF durumdan rahats›z de¤il-
lerdi. Baflbakan Erdo¤an’›n damad›
olan Berat Albayrak, Nurol Holding’in
müdürüydü. Nisan ay›ndan itibaren Ça-
l›k Holding’de müdürlük yapan Albay-
rak’›n isminin ortaya ç›kmas›yla, ihale-
nin neden Çal›k’a verildi¤i, yollar›n ne-
den temizlendi¤i ortaya ç›km›flt›.

Çal›k Grubu 13 ülkede, enerji, infla-
at, finans, tekstil, telekomünikasyon ve
ticaret alanlar›nda 34 flirketle faaliyetle-
rini sürdürüyor. Yaklafl›k 2.5 milyar do-
lar aktif büyüklü¤e sahip. Do¤algaz ta-
fl›ma hatt› olan Samsun-Ceyhan proje-
sini haz›rlayan ve yapan da Çal›k Gru-
bu. Arnavutluk’un ikinci büyük bankas›
olan Banka Kombetare de ellerinde.
Hedeflerini Balkanlar, Kafkasya, Kuzey
Afrika ve Ortado¤u olarak aç›klayan
Çal›k Grubu, bu hedefleri do¤rultusun-
da büyük ve emin ad›mlarla ilerliyor.
Çal›k, 2004’te Bursa geçen y›l da Kay-
seri’de do¤algaz da¤›t›m›n› sat›n alarak
ülke içinde de büyüyor. Bursa’daki his-
selerinin yüzde 39’unu EWE adl› Al-
man flirketine satarak, bu sektörde de
yabanc› ortakl›¤› Türkiye’ye getiren ilk
flirket oldular. M›s›r’da büyük bir inflaa-
ta devam eden Çal›k Grubu’nun inflaat
flirketi GAP, dünyada 121. s›rada yer
al›yor. Çal›k Grubu ad›n› özellefltirme
süreçlerinde ihalelere girerek duyurdu.
Petkim, POAfi vb. ihalelerin bafl aktörü
olan flirket, uzmanl›k alan› olmayan
sektörlerde de faaliyet gösteriyor, ihale-
lere giriyor. ATV-Sabah’› almakla bu

alanda da Do¤an Gru-
bu’yla rekabete giriflme-
ye haz›rlan›yor. 

ATV-Sabah Gru-
bu’nun ihaleyle Çal›k
Grubu’na verilmesi, klik-
ler aras›nda yaflanan ça-
t›flman›n medya boyutu-
nu oluflturuyor. Erdo-
¤an’a ve AKP’ye yak›n
olan Çal›k Grubu, ara-
nan kan oldu. AKP hükü-
meti, ihalelerle köfle tafl-
lar›n› döflüyor. Daha ön-
ceki ihalelerde nas›l bir
bakan›n yak›n› oluyorsa,
bu ihalenin de alt›nda
Erdo¤an’›n damad› ve
ailesi ç›kt›. 

Çal›k grubuna çekilen peflkefl

ATV-Sabah sat›fl› ‹ki y›l önce fiemdinli’de Umut Kitabe-
vi’ne bomba atan ve kaçarken halk taraf›n-
dan yakalanan astsubaylar Ali Kaya, Öz-
can ‹ldeniz ve PKK itirafç›s› Veysel Atefl
14 Aral›k’ta Van Askeri Mahkemesi’nde
görülen dava sonucunda tahliye edildiler. 

Haziran 2006 tarihinde Van 3. A¤›r Ce-
za Mahkemesi san›klar hakk›nda “adam
öldürmek”, “çete kurmak ve adam öldür-
meye teflebbüs” suçlar›ndan 39’ar y›l hapis cezas› vermiflti. Ancak Yar-
g›tay 9. Ceza Dairesi karar› “eksik soruflturma” gerekçesiyle bozmufl ve
yetkiyi askeri mahkemeye vermiflti. Askeri mahkeme görülen ilk durufl-
mada san›klar tahliye edilerek, “iyi çocuklar›n” iyiliklerine devam etmesi
istendi. 

Bombalama olay›n›n ard›ndan sokaklara dökülen kitle, adalet istemini
dile getirirken, hamasi nutuklar atan devlet yetkilileri, al›nan bu kararla
bombalaman›n ve birçok katliam›n sorumlulu¤unun kendilerinde oldu¤u-
nu üstlenmifl oldular. 

fiemdinli Mahkemesi’nin iddianamesini haz›rlayan savc› Ferhat Sar›-
kaya görevinden ihraç edilirken, Van 3. A¤›r Ceza Mahkemesi heyeti
hakk›nda da soruflturma aç›lm›flt›.

Daha birçok katliam›n sorumlusu olan devlet, kendini aklamak için
göstermelik yarg›lamalara baflvurmufltu. Gazi, Sivas, Çorum ve Marafl
ilk akla gelen katliamlard›r. Bu katliamlarda yarg›lanan polis, asker ve si-
vil faflistler bir flekilde cezalardan kurtulmufl ya da çok az cezalara çarp-
t›r›lm›flt›. Ceza alanlar ise cezaevlerinden kaç›r›larak yurtiçi ve yurtd›fl›n-
da devlet görevlileri olarak atanm›fllard›. Haluk K›rc›, Alaattin Çak›c›, Ab-
dullah Çatl› vb. birçok isim, devletin kadrolu katilleri aras›nda yer ald›. 

Bu sistemin ve bu devletin “adaleti” bu kadard›r. Tüm suçlar›n sorum-
lusu ve üreticisi bizzat sistemdir çünkü. Kitleler, güçlü bir flekilde sokak-
lara döküldü¤ünde as›l adalet yerini bulacak, katiller hak ettikleri cezala-
ra çarpt›r›lacaklard›r.   

DHKP-C Üyesi Kevser M›rzak, 10 Aral›k
2007’de Ankara’da kald›¤› evde polisle girdi-
¤i çat›flmada katledildi. Devletin devrimciler
üzerine yo¤un bask› uygulad›¤› bir dönemde
teslim olmaman›n ad› olan Kevser M›rzak,
yaflam›n› devrimci mücadeleye adam›fl bir
yürekti. Gençlik y›llar›nda tan›flt›¤› devrimci
mücadeleyi kesintisiz bir flekilde sürdüren
Kevser, 4 Temmuz 1969’da Ankara Polat-
l›’da do¤du. 1990 y›l›nda örgütlü mücadele-
ye at›lan M›rzak, ‹zmir’de gençlik çal›flmas›
içinde yer ald›. 1991 y›l›nda tutuklanarak Bu-
ca Cezaevi’ne kondu. 5 ay sonra tahliye ol-
duktan sonra mücadeleye kald›¤› yerden devam etti. Ancak mücadele zorluydu
ve bir kez daha tutsak düfltü. 1995 y›l›nda gerçekleflen Buca katliam›nda direnifle
kat›ld›. Sonras›nda Uflak Cezaevi’ne sevk oldu. Burada yoldafllar›yla birlikte bir-
çok direniflte yer ald›. Yan›bafl›ndaki yoldafllar› katledildi. Ancak o mücadeleye
devam etmekte kararl›l›¤›n› gösterdi. 2000 Cezaevi ÖO direniflinde 7. Ekip’te yer
ald›. 2002 Mart’›nda tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra mücadelesini sürdüren
Kevser, Ankara’da ölümsüzleflerek devrimci kiflili¤ini pekifltirerek yoldafllar›na,
devrimci dostlar›na örnek bir yaflam sundu. 

Kevser M›rzak’›n Ankara’da katledilmesinin ard›ndan, yap›lmak istenen cenaze
törenine yoldafllar›n›n kat›lmas› polisler taraf›ndan engellenmek istendi. Ancak
yoldafllar› onu sloganlarla anarken, mücadelesini yaflatacaklar›n› belirttiler. Kev-
ser M›rzak’›n ölümünün ard›ndan çeflitli semtlerde korsan gösteriler düzenlendi.

fiemdinli San›klar›
Tahliye Edildi

Kevser M›rzak Ölümsüzdür!



Rosa Lu-
xemburg, o

dönemin
sosyal-

demokrat
partileri içinde

I. emperyalist pay-
lafl›m savafl›na karfl›

amans›z bir mücadele
haz›rl›¤›na giriyor. Milliyet-

çili¤in sosyal-demokrat parti-
ler aras›nda da uç verdi¤ini
görmeye bafllayan Luxem-
burg, 1912’de Paris’te Sos-
yalist Kongre’de sosyal-de-
mokrat partilerin, savafl
ç›kt›¤›nda ortak bir genel
grev ça¤r›s› yapmas›n›
karar alt›na ald›rt›yor.
1913’te Balkan Savafl›
ile birlikte savafla karfl›

devrim ça¤r›lar›n› meydanlardan eksik
etmiyor. Yüzbinlerin kat›ld›¤› miting-
lerde insanlar› savafla gitmemeye,
emirleri dinlememeye ça¤›r›yor. “Biz-
den bu ölüm silahlar›n› Frans›z ve ya-
banc› kardefllerimize do¤rultmam›z is-
tenirse, biz de hay›r, bunu biz yapma-
yaca¤›z diyece¤iz.” Bu sözler yüzün-
den Rosa y›llarca hapishanelerde yat›-
yor. 

1914 kara bir y›l… Milliyetçili¤in sosyal-de-
mokratlara bulaflt›¤›, emperyalist savafl›n bir ye-
de¤i haline geldi¤i y›l… Parlamentoda o döne-
min SPD’si, 4 A¤ustos’ta savafl kredilerini onay-
l›yor. Ba¤›ms›z sendikalar, grev ve ücret hakla-
r›ndan savafl boyunca vazgeçeceklerini ilan edi-
yorlar. 

Aral›k 1914 ikinci savafl kredisi oylamas›n-
da, milletvekili olan SPD’li Karl Liebknecht tek
kifli olarak karfl› oy kullan›yor. Ard›ndan bir mil-
letvekili daha. Bu tavr› daha sonra 20 milletve-
kili izleyecek ve hepsi SPD’den at›lacakt›r. 

Rosa Luxemburg, hapishanedeyken Karl Li-
ebknecht meydanlarda savafla karfl› devrim
ça¤r›s› yap›yor. 1 May›s 1916’da yapt›¤› bir ko-
nuflmadan dolay› vatan hainli¤i suçlamas›yla tu-
tuklan›yor. 

1916’da SPD içindeki en kararl› savafl karfl›t-
lar› Clara Zetkin, Franz Mehring, Karl Liebk-
necht ve Luxemburg’un içinde oldu¤u alt› kifli
“Spartakistler Birli¤i”ni kuruyor. 

Ekim Devrimi, dünyadaki tüm dengeleri alt
üst ediyor. Bu Almanya için de geçerli. Ocak
1918’den itibaren savafla karfl› Alman iflçileri,
haftalarca silah fabrikalar›nda grev yap›yorlar,
iflçi sovyetlerini kuruyorlar. Savafl› kaybedece¤i-

ni gören burjuvazi, yang›n
söndürücüsü olarak sosyal-
demokratlar› hükümetin ba-
fl›na getiriyor. Ancak Ordu,
savafl›n kaybedildi¤i belli ol-
du¤u halde son bir deniz sa-
vafl› ile savafl› sürdürmeye
kalk›fl›nca, Ekim sonu Kiel
flehrinde denizciler ve tüm
tayfa ayaklan›yor. Ayaklan-
ma, tüm ülkeye yay›l›yor 9
Kas›m’da Imparatorluk y›k›-
l›p yerine Cumhuriyet ilan
ediliyor. Ülkenin her yan›nda
iflçi sovyetleri hükümet or-
ganlar›na giriyor. Luxemburg,
cumhuriyetin ilan›ndan sonra
“tüm yönetim Sovyetlere”
ça¤r›s› yap›yor. Hedef, devri-
mi kesintisiz olarak proletarya
diktatörlü¤ü ile taçland›rmak.
Bunu bilen SPD, Ordu’yu Ber-
lin’e ça¤›r›yor, ordu ile birlikte
Freikorps denen silahl› çeteleri Berlin’e yerleflti-
riyor. Bu Freikorps’lar, daha sonra Hitlerin SS
ve SA’lar›n›n kurucusu olacaklar. 

Ancak iflçi sovyetlerinin ço¤u, Sparkistlerin
kat›lmad›¤› toplant›da 16-20 Aral›k 1918’de ge-
nel seçim karar› alarak, yönetimi sosyal-demok-
ratlara teslim ediyorlar. Bu aflama ile birlikte
Berlin’in dört bir yan› silahl› çetelerle sar›l›yor.
Sosyal-demokratlar devrimin önderlerini yok et-
meye haz›rlan›yor, devrim korkusu her yanlar›n›
sarm›fl durumda. 

1 Ocak 1919’da nihayet KPD (Alman Komü-
nist Partisi) kuruluyor. O zamana kadar Luxem-
burg, Parti içinde mücadelesini sürdürebilece¤i-
ne inan›yor. 

5 Ocak 1919’da Luxemburg’un erken bul-
mas›na ra¤men baflta Liebknecht olmakla birlik-
te Spartkistler ayaklan›yor. Özellikle Berlin’in
gazeteciler semtinde Spartakistler silah elde ça-
t›fl›yorlar. ‹flçilere silahlar da¤›t›l›yor, barikatlar
kuruluyor. Ancak ayaklanma yeniliyor ve Lu-
xemburg-Liebknecht yeralt›na geçmek zorunda
kal›yor. 

15 Ocak’ta sakland›klar› yerde tutuklanan
Luxemburg ve Liebknecht, a¤›r iflkenceler sonu-
cu öldürülüyor. Liebknecht, Tiergarten’de yak›n-
dan s›k›lan üç kurflunla öldürülürken; Luxem-
burg, arabada vurulup kanala at›l›yor. Ertesi gün
gazeteler, Liebknecht’in kaçmaya çal›fl›rken vu-
ruldu¤unu, Luxemburg’undan kitleler taraf›ndan
linç edilmek için kaç›r›ld›¤›n› iddia ediyor. 

25 Ocak’ta Liebknecht ve ayaklanmada ölen
31 devrimci, görülmemifl bir kitlesellikle bugün-
kü an›t mezeran›na gömülüyor. 31 May›s’ta ka-

nalda cesedi bulunan Luxemburg ise, yüzbinler
eflli¤inde 13 Haziran’da an›t mezara getiriliyor. 

Roza’lar yafl›yor!

Y›llar sonra bu cinayetin Sosyal Demokrat
Parti’nin emriyle Freikorps’lar (devletin emrinde
faflist silahl› çeteler) taraf›ndan ifllendi¤i ortaya
konuluyor. Büyük tekellerin, ticaret odas›n›n,
bankalar›n paras›yla kurulan “Anti Bolflevik Li-
ga” adl› faflist örgütlenmenin SPD’nin emirlerini
hayata geçirdi¤i ve paras›n› da tekellerden ald›¤›
biliniyor art›k. Luxemburg ve Liebknecht’i vuran
Pabst, 1965’te ‹sviçre’den Almanya’ya geldi¤in-
de hemen faflist Parti NPD’ye kat›l›yor. 1970’de
ölümünden sonra ortaya ç›kan günlü¤ünde ken-
disinin onlar› öldürdü¤ü bilinmesine ra¤men
hakk›nda hiç bir davan›n aç›lmamas›n› ve bir-
kaç kiflinin göstermelik yarg›lanmas›n›, 50 y›ld›r
SPD ile yap›lan suç birli¤ini kimseye anlatma-
mas›na ba¤l›yor. 

Luxemburg ve Liebknecht ölümlerinden 88
y›l sonra talepleriyle, yaflamlar›yla sokaklarda
insanlar›n elinde bir silah. Onlar savafl› engelle-
yemediler, Ocak ayaklanmas›nda Spartakistler
yenildiler ancak yayd›klar› ›fl›kla; direngenli¤in,
diz çökmemenin, sosyalizm için y›lmaz mücade-
lenin simgesi oldular. 

Luxemburg’un  “yenilgilerinden ders ç›kara-
rak gelecekte devrimi zafere götürecek iflçi s›n›-
f›na güvenmeliyiz!” sözleri, devrime ve iflçi s›n›f›-
na olan inanc› bugüne tafl›yor.

(*) Ocak Ayaklanmas›n›n yenilgisinden sonra yeral-
t›na çekilmek zorunda kalan Luxemburg’un öldürülme-

den önce Die Rote Fahne(K›z›l Bayrak) dergisine yazd›¤›
son yaz›da kulland›¤› bir bafll›k

Lenin, Luxemburg,
Liebknecht! LLL mitingi
her y›l oldu¤u gibi bu y›l
da Almanya’n›n Berlin
kentinde Ocak ay›n›n
ikinci Pazar günü –Lu-
xemburg ve Liebknecht
15 Ocak 1919’da o dö-
nemin sosyal demokrat
hükümeti taraf›ndan gözalt›na al›nd› ve öldürül-
dü– enternasyonalist bir anma günü olarak yap›-
lacak. Mitingin temel fliar› hep savafl ve sömürü-
ye karfl› mücadele ça¤r›s› oldu. O y›l gündemde
varolan sald›r›lar ön plana ç›ksa da özü hep
bundan ibaret. 

Lenin, Luxemburg, Liebknecht ölümsüzdür!

25 Ocak’ta Liebknecht ve Ocak ayaklanma-
s›nda ölen 31 devrimci, bugün an›t mezar›n ol-
du¤u Friedrichfelde’ye yüzbinlerin eflli¤inde gö-
mülüyor. Luxemburg’un cesedi bulunamad›¤›
için bofl bir tabut temsilen koyuluyor. 13 Hazi-
ran’da Luxemburg’un kanalda bulunan cesedi,
törenle bu an›t mezara tafl›n›yor. Kitlenin çoklu-
¤undan an›t, bir süre kapat›lmak zorunda kal›n›-
yor. O tarihten sonra her y›l Ocak ay›n›n ikinci
haftas› Pazar günü anma yap›l›yor.

21 Ocak 1924’te Ekim Devrimi’nin önderi
Lenin’in ölümü ile birlikte Lenin’in an›s›na, Ekim
Devrimi’ni savunmak için an›t dikiliyor ve her y›l
yap›lan eyleme KPD, LLL- Lenin, Luxemburg,
Liebknecht anmas› fleklinde davet ediyor kitlele-
ri. II. Emperyalist Dünya Savafl› öncesi son kitle-
sel anma, 1933’te yap›l›yor. 1933’te Nasyonal
Sosyalist Parti, an›t› parçal›yor, eylemleri yasak-
l›yor. Yine de komünist ve devrimciler, her Oca-
¤›n ikinci Pazar günü nerede olurlarsa olsunlar,
ister ‹spanya ‹ç Savafl›’nda Ernst Thaelmann bö-
lü¤ünde, isterse zindanda, bu günü sessiz de ol-
sa anmadan geçmiyorlar. 

II. Emperyalist Savafl sonras› 1949’da De-
mokratik Almanya Cumhuriyeti partisi SED, 15
Ocak’› resmi anma günü ilan ediyor. Her y›l
yüzbinler buraya ak›yor. 14 Ocak 1990’da SED
taraf›ndan son anma yap›l›yor. Tüm Do¤u Al-
manya eylem alan› oluyor. 

Almanya’n›n birleflmesinden sonra 1992’de
Kas›m ay›nda Berlin’de Lenin büstünün parça-
lanmas›na karfl› geliflen inisiyatif, Lenin’in büs-

tünden kalan tafllar› arabada en önde tafl›yarak
yeniden anmay› örgütlüyor. 

1998’de yaflanan tart›flmalarla özellikle anti-
faflist gruplar›n dayatmas› ile LLL Mitingi, Lenin
ç›kar›larak LL Mitingine dönüfltürülüyor. O gün-
den beri Ekim Devrimi gelene¤ine ba¤l› oldu¤u-
nu söyleyenler LLL diyor, di¤erleri LL. 

Mitingi bugün kimler düzenliyor?

Her y›l Ocak ay›n›n ikinci haftas›nda, ortala-
ma yüz bin kifli an›t mezarl›¤›na karanfiller b›ra-
k›yor. “Sessiz anma” ad› alt›nda eski SED’nin
devam› PDS, mitinge kat›lmadan sabahtan itiba-
ren insanlar› mezarl›¤a ça¤›r›yor. 

Mitinge kat›l›m say›s› ise son y›llarda düfl-
mekle birlikte genelde 10 bin civar›nda oluyor.
Miting, ya DKP (Alman Komünist Partisi) ya da
bu kesimlere yak›n kifliler taraf›ndan organize
ediliyor. DKP reformist, utanmadan ambleminde
Alman bayra¤› tafl›yacak kadar ileri giden ve
kitleler içinde gücü olmayan bir parti. Demokra-
tik sosyalizmi ve mitingi bar›flç›l bir miting ola-
rak gerçeklefltirme ça¤r›s› ile biliniyor.

Miting ça¤r›lar›n›n içeri¤i, savafla ve sömürü-
ye karfl›. Bu y›l da Alman Birlikleri’nin Afganis-
tan’dan çekilmesi, emperyalist savafl›n durdurul-
mas›, ›rkç›l›k, anti-semitizm ve milliyetçili¤e kar-
fl› mücadele ça¤r›lar› var. Ancak ça¤r›y› yapan-
lar devrim fikrinden çok uzaktalar. Lenin ve Lu-
xemburg’un söylediklerini demokratik sosyalizm
fleklinde yozlaflt›ranlar. 

Ancak kat›lanlar için durum farkl›. Avrupan›n
dört bir yan›ndan say›lar› az da olsa sosyalizme
inançl› insanlar geliyor, Türkiyeli devrimci hare-
ketler, her y›l Marx-Engels-Lenin-Stalin pankart-
lar›yla alandalar, yine anti-faflist ve anti-kapita-
list gençlikten devrim fliar›yla kat›lanlar var. Al-
man solunda öne ç›kan yön, daha çok –bunu
baflka mitinglerde pankartlar›n içeri¤inden görü-
yoruz- savafla ve milliyetçili¤e karfl› durufl, Lu-
xemburg’un “düflman kendi ülkemizde” ça¤r›s›y-

la ülkede bulunan burjuva-
ziye karfl› savaflma ça¤r›s›. 

Dönem dönem solun
farkl› renkleri kat›lsa da
–ABD’nin Irak’› iflgal döne-
mi veya G 8 gibi- kendisine
radikal sol diyen, anti-kapi-
talist diyen birçok grup ka-
t›lm›yor. Onlar›n elefltirisi
çeflitli. Bir k›sm›, Lenin ve
Stalin pankartlar›ndan ra-
hats›z, anti-komünist pro-
pagandadan etkilenmifl,
özellikle Stalin düflmanl›-
¤›nda birleflmifl olanlar. Di-
¤er bir k›s›m ise, anman›n

içeri¤inin boflalt›l-
d›¤›ndan,
“demokra-
tik sosya-
lizm” laf-
lar›ndan
rahats›z. Kim
gelirse gelsin ye-
ter ki kitle olsun an-
lay›fl›yla ilkesiz birlikte-
liklerin kuruldu¤unu, refor-
mist partilerin belirleyici olma-
s›n› elefltiriyorlar. 

‹çeri¤in boflalt›lmas›na kat›l-
makla birlikte -özellikle Luxem-
burg ve Lenin’in demokratik
sosyalizm söylemine alet edil-
mesine karfl›- anmada olmak
ve gerçekleri hayk›rmak, her
komünist ve devrimcinin gö-
revi. Her ne denirse densin,
her y›l Ocak’›n ikinci hafta-
s›nda, her renkten solun gözü bu eylemin
üzerinde oluyor. 

Devlet, her dönem, kat›l›m› düflük gös-
termeye çal›fl›yor. Özellikle kendisine anti-
kapitalist devrimci diyen gruplara sald›r›p
olay ç›karmaya, mitingi düzenleyenler hak-
k›nda soruflturma açmaya devam ediyor.
2006’n›n sonunda PDS üyelerinin de içinde
oldu¤u bir kurul, “ölüler bizi uyar›yor” an›t›n›n
yan›na “Stalin kurbanlar›n› an›yoruz” levhas›
yerlefltirdi. Bu levha 2007’de yerinde kald›. Çok
say›da insan öfkeli de olsa, bir eylem geliflmedi.
Bu y›l Naziler, Luxemburg ve Liebknecht’i öldü-
ren silahl› çetenin bafl› Pabst’› anmak için ayn›
gün “Freikorps’lar› (silahl› faflist çeteleri) ve Al-
manya için ölen askerleri anmak” için miting
yapacaklar. Buna karfl›l›k “Nazi’lerin eylem yap-
malar›na izin vermeyelim” ça¤r›lar› yap›ld›. 

Her y›l bir ad›m geriye at›larak yap›lan an-
maya, baflka bir yön vermenin zaman› çoktan
gelmifl durumda. 

“Yenilgilerinden ders ç›kararak gelecekte
devrimi zafere götürecek iflçi s›n›f›na güvenme-
liyiz!” (*)

Milliyetçili¤in ve flovenizmin körüklendi¤i,
emperyalist savafl›n yayg›nlaflt›¤›, Türkiye’nin
askeri gücünün alt›n› çizmek için Güney Kürdis-
tan’da da¤› tafl› bombalad›¤› bir dönemde em-
peryalist savafla karfl› y›lmaz mücadeleleri ve
proletarya diktatörlü¤ünün boyun e¤mez savu-
nucular›n› anmak ayr› bir önem tafl›yor. ‹ki yi¤it
devimci, 15 Ocak 1919’da öldürüldüler. Müca-
deleleri bugüne kadar tafl›nd› ve gelecekteki ku-
flaklara da örnek teflkil edecek… 

““YYaa BBaarrbbaarrll››kk YYaa SSoossyyaalliizzmm!!””

Her y›l Ocak ay›n›n ikinci haftas›nda gerçeklefltirilen 
LLL (Lüxemburg-Liebnecht-Lenin) eylemi. 

“S›k› durun. Kaçmad›k. Yenilmedik... 
Çünkü Spartaküs atefl ve ruh demektir, yürek ve can

demektir. Çünkü Spartaküs zafer özlemini, s›n›f bilinçli
proletaryan›n mücadele azmini temsil etmektedir... 

Bunlar elde edildi¤i zaman, biz ister yaflayal›m, ister 
yaflamayal›m, program›m›z yaflayacakt›r ve kurtulan 

halklar›n dünyas›na egemen olacakt›r. Her fleye ra¤men!” 



Chavez’in seçim sand›¤›ndaki ilk yenilgisi;

Venezüella’da referandum
2 Aral›k gü-

nü Venezüel-
la’da gerçek-
lefltirilen ana-
yasa referan-
dumu, yüzde
1.4 oy fark›yla
sonuçland›.

Chavez’in haz›rlad›¤› anayasa de¤iflikli¤i paketi için
yüzde 50.7 ‘hay›r’ oyu ç›karken, ‘evet’ oylar› yüzde
49.3’de kald›. Oylamaya kat›l›m oran› ise, yüzde 56
olarak aç›kland›. Chavez muhaliflerinin oylar›nda
belirgin bir art›fl olmam›flt›; ancak Chavez’in oyla-
r›ndan 2.8 milyonu bu defa oylamaya kat›lmamay›
tercih etmiflti. Bu sonuçlar, 1998 y›l›ndan bu yana
Venezüella’y› yöneten Chavez’in, sand›kta ald›¤› ilk
yenilgi oldu. 

Chavez 1999’da Bolivarc› Anayasa’y› referandu-
ma sunmufl ve kabul edilmiflti. 2000 y›l›nda yeniden
baflkan seçildi. 2002’de ABD patentli bir darbe giri-
flimi halk›n soka¤a inmesiyle iki gün sonra baflar›-
s›zl›kla sonuçland›. Yeni anayasan›n verdi¤i hakka
dayanarak baflkan›n görevine son verilmesi için
muhalefetin 2004 y›l›nda yapt›rd›¤› referandumu da
Chavez kazand›. 2006 sonunda yap›lan baflkanl›k
seçimlerini de Chavez yüzde 64 oyla kazand› ve al-
t› y›l için yeniden baflkan seçildi. 

Bütün bu seçim zaferlerinin üzerinden Chavez’in
haz›rlad›¤› ve “alternatif sosyalist model” olarak lan-
se etti¤i anayasa de¤ifliklik paketi, anayas›n›n 350
maddesinden 69’unu de¤ifltirmeyi hedefliyordu. Bu
maddelerin bir k›sm› kitlelerin yaflam koflullar›n› iyi-
lefltirmeyi vaadeden, sosyal devlet uygulamalar›n›
ve ekonomide devlet a¤›rl›¤›n› art›rmay› hedefleyen
maddelerdi. Bir k›sm› ise, Chavez yönetimini sa¤-
lamlaflt›rmay›, Chavez’e adeta ölünceye kadar tek
adam olma yetkisini amaçl›yordu. Seçim sonuçlar›,
Venezüella’da yaflananlar› bir kere daha gözler
önüne sermifl oldu. 

ABD’nin karfl› darbe planlar›
ABD emperyalizminin Latin Amerika’dan yüksel-

mekte olan ‘sol’ rüzgarlardan ne kadar rahats›z ol-
du¤u biliniyor. Latin topraklar›nda, ABD’nin burnu-
nun dibinde ABD karfl›t› bir hareket yükseliyor; bu
hareketin önderleri her f›rsatta ABD’ye düflmanl›kla-
r›n› ilan ediyorlar. Daha önemlisi, kitlelerin sevgisi-
ni-sempatisini kazanan söylemler kullan›yorlar,
halkç› politikalar uyguluyor, sosyal devlet modelini
yeniden gündeme getiriyorlar. ABD, hem önemli bir
sömürü alan›n›, pazar›n› kaybediyor, hem de dünya
genelinde ABD karfl›t› bir kamp›n güçlenmesini
seyretmek zorunda kal›yor. 

Asl›nda, ABD’nin tüm bu geliflmeleri seyretti¤ini
söylemek çok do¤ru de¤il. Bafl›n› Venezüella’n›n
çekti¤i bu ülkelere dönük önemli müdahaleler ger-
çeklefltiriyor; içinde ciddi bir örgütlenme, kitleleri
maniple etme, bürokratlar› sat›n alma, burjuvazisi

ile iflbirli¤ini güçlendirme faaliyeti yürütüyor. Bu fa-
aliyetin son örne¤i, Venezüella üzerinde ne kadar
büyük planlar yap›ld›¤›n›n aç›k bir kan›t› oldu. 

Referandum öncesinde Venezüella istihbarat›-
n›n ele geçirip yay›nlad›¤› belgelere göre ABD,
Chavez’e karfl› “kerpeten” kod ad›n› verdi¤i bir ope-
rasyon bafllatm›fl. Bu operasyon kapsam›nda, sa-
dece son bir ayda, CIA arac›l›¤›yla 8 milyon dolar
harcayarak, Venezüella kamuoyunu yönlendirmeye,
ülkede istikrars›zl›k yaratmaya çal›flm›fl, çal›fl›yor. 

Caracas’taki ABD elçili¤inde “bölgesel ifller yet-
kilisi” Michael Middleton Steere’nin CIA baflkan›na
gönderdi¤i ve ele geçirilen 20 Kas›m 2007 tarihli bir
and›çta, ABD’nin nas›l bir ideolojik bombard›man
yürüttü¤ü çarp›c› bir biçimde gözler önüne seriliyor.
And›ça göre, ABD “referandum ertelensin, olmazsa
sonuçlar› tan›nmas›n” politikas› izliyor. Seçmeni
yönlendirmek için “fliddetli protestolar ve y›k›c› ey-
lemler düzenlemek, durumun kontrolden ç›kt›¤› ha-
vas› yaratmak, seçim merkezlerini ‘oyunu kullan ve
kal’ takti¤i ile iflgal etmek, referandum sürerken ‘ha-
y›r’›n önde gitti¤i havas›n› yaratmak, yolsuzluk hissi
yaratmak, CIA ile anlaflmal› anket flirketlerini kullan-
mak” gibi yöntemler devreye sokuluyor. Referan-
dumdan ‘evet’ oyunun ç›kmas› durumunda ise
“Chavez’i uluslararas› toplumdan tecrit etmek, mu-
halefeti mobilize etmek için askeri eylemler yürüt-
mek, Kurasao ve Kolombiya’daki ABD silahl› güçle-
rini harekete geçirerek Venezüella’ya karfl› operas-
yon düzenlemek, 72-120 saatli¤ine ülkenin bir k›s-
m›n› ele geçirmek” gibi yöntemler de haz›rda bekle-
tiliyor. (1.12.07, Radikal gazetesi)

Referandum öncesi, Chavez karfl›tlar› taraf›n-
dan Caracas’ta düzenlenen 100-150 bin kiflilik gös-
teri, and›çta yer alan hedeflerin hayata geçirildi¤inin
örneklerinden biriydi. Keza, muhalefetin daha refe-
randum süresi dolmandan önce, ‘hay›r’ oylar› az ç›-
karsa sonuçlar›n› tan›mayacaklar›n› ve sokaklara
döküleceklerini aç›klamalar› da bunun bir parças›y-
d›. 

Devrim de¤il, devlet kapitalizmi
Venezüella’da yaflanan geliflmelerin ABD’yi ra-

hats›z etti¤i ve Venezüella’da at›lan ad›mlar› y›k-
mak, yönetimi devirmek için ABD’nin cansiperane
çal›flt›¤› gerçe¤i yads›namaz. Ancak iki önemli nok-
ta gözden kaç›r›lmamal›d›r. Birincisi, Chavez’in re-
ferandumu kaybetmesi sadece bununla aç›klana-
maz; ikincisi ABD’nin darbelemeye çal›flmas›, ora-
da gerçekten devrimci bir faaliyetin yürütüldü¤ünün
kan›t› olamaz.  

ABD emperyalizmi, t›pk› eski BDT ülkelerinde
yapt›¤› gibi kitle hareketi merkezli kadife darbeler-
den birini Venezüella’da da örgütlemeye çal›flt› el-
bette ki. Ama Chavez, ABD’nin baflard›klar› yüzün-
den de¤il, kendisinin baflaramad›klar› yüzünden
kaybetti bu seçimleri. Sosyalist ülkelerdeki geriye
dönüfllerin temel nedeni bile d›fl sald›r›lar de¤il, iç-

teki bozulmalard›r. Venezüella’da kitlelerin ABD’den
etkilenmesi de ABD’nin propagandas›n›n gücünden
çok, Chavez’in propagandas›n›n ve icraatlar›n›n za-
y›fl›¤›ndand›r. Yaflanan her tür baflar›s›zl›kta, önce
içe bakmak gerekir; çünkü belirleyici olan iç dina-
miklerdir. Baflar›s›zl›klar›, sorunlar›, d›flar›dan gelen
sald›r›larla de¤il, içte gösterilen eksiklik ve hatalarla
aç›klamak daha do¤rudur. Ve bu yaklafl›mla bakt›-
¤›m›zda, Venezüella’da yaflananlar›n, içteki gelifl-
melerinin çok iyi olmad›¤›n› görülecektir. 

Venezüella Devlet Baflkan› Chavez, ülkesinde
“Bolivarc› bir devrim” gerçeklefltirdi¤ini ve “21. Yüz-
y›l›n sosyalizmine” kendi ülkesinin önderlik edece¤i-
ni söylüyor. Ancak flu temel gerçe¤i gözlerden gizli-
yor. Devrim, sistemi devirmeden kurulmaz. Kapita-
list iliflkiler üzerine sosyalist bir sistem infla edile-
mez. Bu nedenle devrimin, büyük kitle hareketleri
üzerinden yükselmesi, kapitalist sistemin güç ald›¤›
temel kurumlar› tümden alafla¤› ederek, onlar›n y›-
k›nt›lar› üzerine kendi kurumlar›n› infla etmesi ile
gerçekleflir. Devrimin ilk ve en temel görevi eski
sistemin tüm kurumlar›n› y›kmak, orduyu, parla-
mentoyu ve bürokrasiyi da¤›tmak, burjuvaziyi mülk-
süzlefltirmek ve mülkünü kamulaflt›rmak, merkez
bankas›na el koymakt›r. Bunlar›n hiçbirisinin yap›l-
mad›¤› Venezüella’da yaflanan ise, halk›n emper-
yalizme ve iflbirlikçilerine tepkisini arkas›na alan bir
seçim galibiyetidir.  

Burjuvazinin ekonomik, askeri ve siyasi gücünü
elinden al›p almamak, devrimin temel sorunudur. ‹lk
proleter devletin, Paris Komünü’nün yapt›¤› bu ha-
ta, onun y›k›lmas›n›n en önemli nedenlerinden biri-
dir. Çünkü burjuvazi, elindeki bütün gücü devrimi
y›kmak için tüm pervas›zl›¤›yla kullanacakt›r. 120
y›l önce ortaya konan bu temel gerçe¤i hayata ge-
çirmemek, basit bir unutkanl›k de¤il, yeni iktidar›n
niteli¤ini ortaya koyan önemli bir veridir. Kitlelerin
silahl› ayaklanmas›yla ele geçirilen bir iktidar, bu tür
sorunlar› hemen çözmek zorunda oldu¤unu bilir. Bir
emperyaliste karfl› baflka bir emperyaliste s›rt›n› da-
yayan bir iktidar ise, kapitalist sistemin temellerine
dokunmadan, onda birtak›m rötüfllar yapmakla yeti-
necektir. 

Burjuvaziyi y›kmayan Chavez’in, kitlelere sa¤la-
yabilece¤i refah, bu nedenle son derece s›n›rl› dü-
zeyde kalmaya mahkumdur. Chavez, her ne kadar
NewYork’un yoksul mahallelerine ucuz yak›t sa¤la-
mak gibi medyatik yard›m paketleri düzenlese de,
kendi ülkesindeki yoksullu¤a somut bir çözüm geti-
rememifltir. Bu nedenle Venezüella’da, devletin
yoksullara sa¤lad›¤› destek ve yapt›¤› reformlar, kit-
lelerin yaflad›¤› devasa yoksullu¤u düzeltmeye yet-
memifltir. Mesela toprak sahipleri ve burjuvazi, üre-
timi baltalad›¤› için, temel besin maddeleri yetersiz,
bunlara ulaflmak sorunludur. 

Benzer bir durum di¤er ‘solcu’ Latin Amerika ül-
kelerinde de yaflanmaktad›r. Mesela Brezilya’daki
‘topraks›zlar hareketi’ böyle bir sorun yaflamaktad›r.

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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Bir taraftan Brezilya Devlet Baflkan› Lula, sol-
cu söylemlerle ortaya ç›kmakta, ama di¤er ta-
raftan büyük toprak sahiplerinin topraklar›n›
kamulaflt›rma ve topraks›zlara da¤›tma konu-
sunda hiçbir ad›m atmamaktad›r. Hatta tersi-
ne, topraks›zlar›n iflgal edip üretim yapmaya
bafllad›klar› topraklar› onlar›n elinden almaya
çal›flmakta, topraks›zlar› terörist ilan etmekte-
dir. Mesela Bolivya’da, ‘solcu’ Devlet Baflkan›
Morales’in yapt›¤› son derece s›n›rl› kamulafl-
t›rmalar bile burjuvazinin büyük tepkisine yol
açm›fl, ülkeyi bölünmeye do¤ru götüren gelifl-
meler yaflanmaya bafllam›flt›r. 

Güven duyduklar› yönetim, belirli bir süre
içinde somut ad›mlar atmad›¤›nda, kitleler za-
man geçtikçe yorulmaya, inançlar›n› yitirmeye
bafllar. Büyük umutlarla bafla getirdikleri, ya-
flamlar›nda sadece küçük rötufllar yap›yorsa,
köklü de¤ifliklikler ise hep erteleniyorsa, yöne-
time inançs›zlafl›r. Son seçimlerde halk›n yak-
lafl›k yar›s›n›n seçimlere kat›lmamas›, Cha-
vez’in oylar›nda ortaya ç›kan düflme, bu do¤-
rultuda önemli bir veridir. 

Bir baflka üzerinde durulmas› gereken ko-
nu, referandum sürecinde kampanya ve pro-
pagandan›n örgütlenme faaliyetinin yetersiz
kalmas›d›r. “‹ktidar›” elinde tuttu¤u söylenen
Chavez’in bürokratlar›n›n referandum kam-
panyas›n› örgütlemekten uzak durdu¤u, hatta
baz› Chavezci belediyelerin bile referanduma
karfl› çal›flma yürüttü¤ü, Chavez’in kampanya-
s›n› baltalad›¤› söylenmektedir. Baz›lar›n›n ha-
reketin içinde 5. Kol gibi çal›flt›¤› yolunda riva-
yetler vard›r. Bu bürokratlar, muhalefetten da-
ha fazla, reformlar›n kabul edilmesinden korku
duyduklar›n› göstermifllerdir. Bu da do¤al bir

durumdur.
Devrim, kapi-
talist bürokra-
siyi alafla¤›
edip yeni bir
hiyerarfli kurar-
ken, eski bü-
rokratlar de¤il,
devrimin ön-
derleri bu hiye-
rarfli içinde bir
yere gelir. Dü-
zen içinde do-
kunulmayan,
sadece k›s-
men el de¤iflti-
ren bürokrasi
ise, kitleler ya-
rar›na reform-
lar artt›kça, bu-
nu kendilerine tehdit olarak görür ve karfl› ç›k-
maya bafllar. Burjuvazinin en büyük deste¤i,
dayanaca¤› en etkili güç, bu bürokratlar olur.
‹lk günlerde yükselen kitle hareketi ile birlikte
‘sol’ söylemlere adapte olan bu kesim, rüzga-
r›n güçlenmesi durumunda kendilerinin de
tehdit alt›nda oldu¤unu düflünmeye bafllar ve
rahatl›kla burjuvazi taraf›ndan sat›n al›nabilir,
saf de¤ifltirebilirler. 

Çin modeli sosyalizm
Chavez “sosyalist” bir lider de¤il, Çin iflbir-

likçisi bir yöneticidir. Kurmaya çal›flt›¤› fley
“sosyalizm” de¤il, devlet kapitalizmidir. Bu ne-
denle rejimin temel direklerine dokunmamak-
tad›r. Onun dokundu¤u fley Amerikan emper-

yalizminin pazar alanlar›, sö-
mürü kanallar›d›r. O yüzden
kitlelerin yaflamlar›nda ortaya
ç›kan düzelmeler, kitlelerin re-
fah düzeyindeki art›fllar, s›n›rl›-
d›r. Bunun bir sonucu olarak,
arkas›ndaki kitle deste¤i zay›f-
lamaktad›r. Kritik anlarda
ABD’nin propagandas› ve ide-
olojik bombard›man›, kitleler
üzerinde rahatl›kla büyük bir
etki yaratabilmekte, yüzbinler-
ce insan ABD’nin politikalar›
do¤rultusunda sokaklara dökü-
lebilmekte, grevler örgütlemek-
te, Chavez karfl›t› hareketin bir
parças› olabilmektedir. 

Chavez, kapitalizme de¤il,
ABD emperyalizmine karfl›d›r.
S›rt›n› Çin emperyalizmine da-
yamakta, uluslararas› platform-
larda adeta Çin elçisi gibi ha-
reket etmektedir. Latin Ameri-
ka ülkelerinde, ‹ran’da, Irak’da,
Afrika’da Çin’in sözcülü¤ünü
üstlenmifltir. Hem kendi top-
raklar›nda hem de gitti¤i yer-
lerde “Çin modeli sosyalizm”in
uygulanmas›n›, yerleflmesini
ve yay›lmas›n› sa¤lamaya ça-
l›flmaktad›r.  

Chavez’in anayasa de¤ifliklik paketindeki 
baz› maddeler flöyleydi:
Kitlelerin yaflam›nda iyileflme yaratacak maddeler
• Sosyalist ekonomi ilkelerine uygun ekonomik faaliyet-

lerin teflvik edilmesi
• Hükümete “ekonomik sosyalizm” ad›na özel mülkiyete

el koyma yetkisinin verilmesi
• Petrol sektöründe kamunun ço¤unluk pay›n›n garanti

alt›na al›nmas›
• Petrolden elde edilecek gelirle sosyal hizmet projeleri-

nin güçlendirilmesi
• Kamu iflletmelerinin özellefltirilmesinin yasaklanmas›
• Herkese sosyal güvenlik garantisi
• Günlük çal›flma süresinin 8 saatten 6 saate indirilmesi
• Seçmen yafl›n›n 18’den 16’ya indirilmesi
Chavez yönetimini güçlendiren maddeler
• Baflkan›n görev süresinin 6 y›ldan 7 y›la ç›kar›lmas›
• ‹ki dönemle s›n›rl› baflkanl›k döneminin s›n›rs›z hale

getirilmesi. Böylece Chavez’e ölünceye kadar baflkan olarak
kalma imkan›n›n tan›nmas›

• Özel konumdaki bölgelere baflkan taraf›ndan baflkan
yard›mc›s› atanmas› hakk›

• Merkez Bankas›n›n özerkli¤ine son verilmesi ve kon-
trolünün devlet baflkan›na verilmesi

• Darbe, istila, savafl, do¤al afet gibi durumlarda, bafl-
kan›n ola¤anüstü hal ilan etme ve medyay› sansürleme hakk›
tan›nmas›. 

• Yasam, yürütme ve yarg› güçlerinin yan›na bir yöne-
tim erki olarak Mahalle konseylerinin oluflturulmas› ve bu kon-
seylerin finansman›n›n devlet baflkan› taraf›ndan sa¤lanmas›. 

Dinci kadrolaflma ve türbanda yeni ad›m

YÖK’e yeni baflkan
7 Aral›k 2007’de görev süresi dolan Erdo¤an Teziç’in yerine

ODTÜ Ö¤retim Üyesi ve TÜB‹TAK Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan atand›. YÖK baflkanl›¤› atamas› öncesi yaflanan
AKP-YÖK gerginli¤i seçim sonras›nda da devam etti. Yaflanan
gerginlikler sonucunda atanan Yusuf Ziya Özcan’›n kiflili¤i üzeri-
ne de birçok tart›flma yap›l›yor. De¤iflmeyecek tek fley, ö¤renciler
üzerindeki bask›lar olacak.

Yusuf Ziya Özcan, ODTÜ’ye polisi ilk sokan kifli olarak bilini-
yor. Sosyoloji bölümünde ö¤retim üyeli¤i yapan Özcan’›n uzman-
l›k alanlar› polis, terör, seçimler, din gibi genifl bir yelpazeyi kap-
s›yor. TÜB‹TAK’›n baflkan yard›mc›s›yd›, ayn› zamanda Uluslar
aras› Stratejik Araflt›rmalar Kurumu’nun, Bilim ve Uzmanlar Ku-
rulu Baflkanl›¤›’n› yap›yordu. 2004 y›l›nda kurulan kurumun uz-
manl›k alanlar› aras›nda d›fl iliflkiler ve güvenlik, AB, Kafkaslar,
Ortado¤u, Balkanlar, Kafkasya, terörizm vb. konular. Yani emper-
yalist paylafl›m planlar›n›n en yo¤un oldu¤u bölgelerde sosyolojik
araflt›rmalar, istihbarat faaliyetlerinin yan› s›ra, “terör” ad› alt›nda
yürütülecek psikolojik savafl›n planlanmas›n› da yapt›¤› anlafl›l›-
yor. Bir di¤er görevleri, devletin yapmay› düflündü¤ü sald›r› ve
politikalara veriler oluflturmak. Polis akademisinde de dersler ve-
ren Özcan, Türkiye’de terörün 1961 anayasas›ndan sonra bafllad›-
¤›n› belirterek “demokrat” kiflili¤ini ortaya koydu! Özcan’a göre
1979-2004 y›l›nda yapt›¤› araflt›rmalardan ç›kan sonuçla 5 bin te-
rörist  yaflamakta ve bunlar›n öldürülmesi, yok edilmesi ülke için
hayati önemde. Bu do¤rultuda harcanan 120 milyar dolar›n Türki-
ye’nin borcuna tekabül etti¤ini de söyleyen Özcan, kitlelerin ayak-
lanmas›na karfl› harcanan paralar› “devletin bekas›” olarak görüp
onayl›yor.  

1992-1994 y›llar› aras›nda Malezya’da konuk hocal›k yapan Öz-
can, Müslüman yaflay›fl› üzerinde de araflt›rmalarda bulundu. Ayn›
zamanda AKP’nin seçim anketlerini yapan Pollmark flirketinin ku-
rucular› aras›nda yer al›yor. Bu anketlerin halk›n bilincini manüple
etmek için nas›l kullan›ld›¤›n› yaflad›¤›m›z seçim deneyimlerinden
biliyoruz. ‹lginçtir bu flirketin AKP ad›na kritik gündemlerle ilgili
yapt›¤› her ankette AKP lehine sonuçlar ç›kt›.  

YÖK baflkanl›¤›na Özcan’›n atanmas›na ilk tepki, yine YÖK
içinden baflkan vekili Aybar Ertep›nar’›n istifas›yla geldi. Kendi
aralar›ndaki klik çat›flmalar›n›n h›zla devam edece¤i görülüyor.
AKP, YÖK gibi devletin önemli bir kurumunu daha ele geçirerek,
rakiplerine bir darbe daha indirmifl oldu.  

12 Eylül anayasas›n›n bir kurumu olan YÖK, kuruldu¤u andan
itibaren ö¤renci gençli¤in hedefi oldu. Bu süre zarf›nda bafl›na fa-
flisti, sosyal-demokrat›, dinci-gericisi, birçok kli¤in temsilcisi geç-
ti, fakat YÖK’ün temel niteli¤i de¤iflmedi. Ö¤renci gençlik, bafl›na
her kim geçerse geçsin YÖK’e karfl› mücadelesini sürdürecektir.
Bununla birlikte yeni baflkan›n gerici-faflist yüzü teflhir edilmeli,
YÖK’le birlikte hedefe çak›lmal›d›r. 



‹ngilte-
re’de bu y›l›n
Temmuz
ay›nda iki inti-
har›n ard›n-
dan son iki
ayd›r yafla-
nan 6 intihar,
özellikle Lon-
dra’da yafla-
yan Kürt ve
Türk toplumu-
nun gündemi-
ne oturdu.
Hemen akla
‘Ne oldu da
intiharlar bu
kadar artt›?’
sorusu geli-
yor. Nedeni
bugünlerle s›-
n›rl› de¤il. Y›l-
lara yay›lan
ülke politika-
s›, Avrupa
Birli¤i’ne gi-
ren ülke say›-
s›n›n artma-
s›yla a¤›rla-
flan göçmen
politikalar›, ai-

lelerle ‹ngiltere’de büyüyen gençler aras›ndaki kül-
tür çat›flmas›, en temelinde ise, sistemin gençler
ve yetiflkinler üzerindeki etkisi, bugün intihar ola-
rak karfl›m›za ç›k›yor. 

Temmuz ay›nda intihar eden iki kifli, geçmiflte
devrimci örgütlerde yer alm›fl, 40’l› yafllardayd›.
Son intihar eden 5 kiflinin ise yafllar› 17 ile 23 ara-
s›nda. Hepsi de erkek. Baz›lar› intihar karar›ndan
önce yard›m ç›¤l›¤› atm›fl, baz›lar› sessiz sedas›z
hayat›na son vermifl. Bu kiflilerin hepsinin ortak
özelli¤i, göçmen ve iltica etmifl ailelerin çocuklar›

olmalar›. 

Lon-
dra’daki der-
nek ve ku-
rumlar, nere-
deyse hafta-
da bir inti-
harlarla ilgili
toplant› ya-
p›yor. Ancak
çözüm nok-
tas›nda, ke-
sin ya da
nedeni orta-
dan kald›ra-

cak kararlar almak konusunda zorlan›l›yor. 

K›sa vadeli nedenler bir kenara b›rak›l›p as›l
nedenlere bak›lmas› gerekiyor. Kendi ülkelerinde
politik ve ekonomik nedenlerle yaflayamaz hale
gelen insanlar çeflitli nedenlerle iltica ediyorlar. ‹n-
giltere’de 2001 y›l›nda nüfusun yüzde 92.1’i be-
yaz, kalan yüzde 7.9’u ise di¤er ülkelerden gelen
göçmenlerden olufluyordu. 1991 y›l›nda 3.0 milyon
olan göçmen say›s› 2001 y›l›nda yaklafl›k yüzde
53 oran›nda artarak 4.6 milyona ulaflt›.1997 y›l›n-
da yap›lan bir araflt›rmaya göre, Türkiyelilerin yo-
¤un olarak yaflad›¤› Hackney bölgesinde 24 bin
(Mugerwa-1997) olan Türkiyeli say›s›, bugün 100
bin. Türkiye’de en temel yaflam haklar›ndan yok-
sun b›rak›lan (can güvenli¤i, ekonomik zorluklar,
e¤itim…) yaflayamayan insanlar, ‹ngiltere’ye s›¤›-
n›yor, ama bu sefer de ‹ngiliz hükümetinin göç-
menler, hatta ö¤renci olarak bile gelenlerin üzerin-
deki yasal, buna ba¤l› olarak da ekonomik ve psi-
kolojik bask›s› alt›nda eziliyor. 

Hizmet sektöründe çal›flt›racak ucuz ifl gücüne
ihtiyac› olan ‹ngiltere, bugüne göre daha az zor
olan göçmen ve vize politikalar›n›, 2004 y›l›nda
Avrupa Birli¤i’ne 11 ülkenin daha tam üye olma-
s›yla birlikte de¤ifltirmeye bafllad›. ‹ngiliz hükümeti,
Polonya’dan y›lda 50-60 bin kifli gelece¤ini öngö-
rürken ilk iki y›lda 600 bin kifli geldi. AB flartlar›na
göre AB üyesi ülkelerden gelenlere vize uygula-
mas› yapamayan ‹ngiltere, vize uygulamas›n› sür-
dürdü¤ü ülkelerden gelenlerin yasal flartlar›n› zor-
laflt›rarak ülkesindeki ‘fazlal›k’lardan kurtulmaya
çal›fl›yor. Geçen y›l resmi dairelerde tercümanl›k
için ayr›lan bütçenin yüksekli¤i, verilen yard›mlar›n
fazlal›¤› gibi haberlerle, ülkenin ekonomik s›k›nt›s›-
n›n nedeni göçmenler ilan edildi. Böylece ‹ngiliz
halk› aras›nda göçmenlere ‘günah keçisi’ olarak
bak›lmas›, yap›lacak kesintilerde ‹ngiliz halk›n›n iti-
raz etmemesi, garantilenmifl oldu. Hem de bunlara
ba¤l› olarak ›rkç›l›k yükseltildi.

Türkiye’nin çeflitli yerlerinden yaflam›n› daha
fazla sürdüremedi¤i için ‹ngiltere’ye s›¤›nan aileler,
y›llarca pasaport ifllemlerinin arkas›ndan kofluyor.
‹ngiltere’nin ve birçok Avrupa ülkesinin dayatt›¤›
flartlar içinde seçim yapmak zorunda b›rak›l›yor in-
sanlar; ya devletten al›nan yard›mlarla yaflamlar
sürecek ya da tam gün çal›fl›p (kalifiye eleman de-
¤ilseniz) ancak zorunlu ihtiyaçlar karfl›lanabilecek. 

Yard›mla geçinmeyi tercih etmek zorunda ka-
lanlar; bireysel olarak güçlü ya da örgütlü de¤ilse
maalesef fiziksel ve beyin olarak  tembellefl-i-tirili-
yor, amaçs›z hale ge-tiri-liyorlar. Psikolojik y›ld›r-
ma politikalar›n› da kay›ts›z flarts›z kabul etmek
demek oluyor bu yol. Her hafta imzaya gitme zo-
runlulu¤u: Ben burday›m, kaçmad›m, hasta de¤i-
lim, suç ifllemedim durumunu belgelemek için. Her
imzaya gidiflinizde, sizi al›p ülkenize gönderebili-
yorlar. Ya da bir imzaya gitmemeniz durumunda

yard›mlar›n›z kesilebili-
yor. Tüm bunlarla bo-
¤uflurken hedefler fla-
flabiliyor, bu da tem-
belli¤i getiriyor, bu da
geçen y›la kadar mül-
tecilere tamamen üc-
retsiz olan ‹ngilizce
kurslar›ndan ve indi-
rimli e¤itim alma olana-
¤›ndan bile yararlanma
ihtiyac› duymayan Tür-
kiyeliler yarat›yor. 10-
15 y›l ‹ngiltere’de yafla-
yan ancak ‹ngilizce ko-
nuflamayan çok say›da
ilk kuflak Türkiyeli var.
Bu durumda hem ken-
di kültürünü yaflaya-
mayan, hem de dil sorunu nedeniyle ‹ngiliz kültü-
rüne hiçbir flekilde entegre olamayan aile say›s›
art›yor.

Ya da kaçak çal›flmay› tercih edip asgari ücre-
tin yar›s›na günde 15-20 saat kebap dükkanlar›n-
da, bakkallarda çal›flmak zorunda b›rak›l›yor in-
sanlar. Efli ve çocuklar›yla çok az görüflen aile ba-
balar›n›n yaflamlar› sadece kaçak çal›flmak ve
kahvelerde zaman öldürmek, annelerin görevleri
de evde çocuklar›na bakmak, ev temizlemek ve
Türkçe televizyon izlemek oluyor. 

Sonuç olarak iltica eden ve iyi bir e¤itimi ve
mesle¤i olmayanlara (ki olsa bile bu ülke flartlar›n-
da birçok meslek dil, kendi vatandafl›na verdi¤i
öncelik, hristiyan olmamak ve ›rkç›l›k nedeniyle
yap›lam›yor) resmi olarak sunulan iki çeflit yaflam
biçiminde de sonuç ayn›: Sistemin dayatt›¤› ya-
flam biçimiyle mücadele edemeyen aileler parçala-
n›yor. Son zamanlarda bu parçalanma intiharlarla
çok somut olarak kendini ortaya koydu.

‹ki kültür aras›nda kalma

Evde, Türkçe konuflulup Türkçe televizyon izle-
nerek Türkiye kültürü yaflat›lmaya çal›fl›l›rken,
okulda ‹ngilizce konuflan ve baflka bir kültürle iç
içe olan çocuklar, orta okul-lise dönemine geldi¤i
zaman ayr›m› çok daha a¤›r yaflamaya bafll›yor. 

Hiçbir yere ait olamayan çocuklar, çetelerin bir
parças› olarak aidiyet duygusuyla kendilerini daha
güvende hissetmeye bafll›yor. Çocuklar›n›n ‘solcu’
‘devrimci’ olmalar›ndan korkup derneklere gönder-
mek istemediklerini itiraf eden aileler, bugün ço-
cuklar›n› köfle bafllar›nda esrar içerken yakalad›k-
lar›nda, yapt›klar› hatalar› anl›yorlar. Baz› aileler
de çocuklar›n›n kendi yollar›n› takip etmelerini iste-
yip bakkal ya da kebap dükkan›nda çal›flt›r›yor.
Buna en iyi örnek en son intihar eden Serhat Sa-

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
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İngiltere’de Türkiyeli Göçmenler Arasında Artan İntiharlar

Sakl ı  Ö lüm‹lme¤i takt›ran eller

Önce ülkemde yaflatmad›lar
Sonra kaçt›¤›m yerlerde

Ne dil, ne din
Amaçs›z yaflamda 
Bildi¤im tek iz b›rakmayd›
Meyve vermek 
Ben meyve

Ya sen öcelektin 
Ya ben 
Ne k›lavuzum vard›
seni gösterecek,
ne cephanelik
bulsam da savaflacak

fiimdilik sen kazand›n savafl›
Ya sen öldürecektin 
Ya ben
G›rtla¤›n› s›kacak bo¤az bulamad›m
Kendi bo¤az›ma takt›m ilme¤i
Ellerim sendin
Ama sen kimdin/neydin?

‹sterim ki benim sonum 
neden olsun yeni meyvelere 
K›lavuz oldursun sizleri
Yeni meyvelere

Ben ulaflamad›m ne k›lavuza 
ne düflmana

K›lavuzsuz cephanesiz 
b›rakmay›n meyveleri 

‹zin vermeyin 
savaflmadan gitmelerine.
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¤›r’›n ailesinin söyledikleri: “O¤lumuzun hiçbir s›-
k›nt›s› yoktu. 6 gün sabahtan akflama kadar bak-
kal dükkan›nda bizimle çal›fl›yordu. Neden intihar
etti anlayam›yoruz.”

Can Önal’› ise, (24) göçmen yasalar› intihar et-
tirdi. 24 yafl›ndaki Can Önal, 10 y›ld›r bu ülkede
olmas›na ra¤men ve çal›flma izni varken elinden
çal›flma izni al›n›yor. ‹flsiz kalan Önal, bu ülkeye
geldiklerinden bu yana ailesi ya da kendisinin ya-
flamlar›n› bir düzene koyamad›klar›n› sorgulama-
ya ve annesiyle konuflmaya bafll›yor. Her hafta
imzaya gitmeye zorunlu kalan Önal’›n ailesinin ya-
r›s›, bu ülkede oturum hakk›na sahip, di¤er yar›s›
de¤il. 

Ülkelerde mülteciler

Yap›lan araflt›rmalar gösteriyor ki, mültecilerde
intihar oran› ve kendine zarar verme oran› daha
yüksek. Sadece ‹ngiltere’de de¤il birçok Avrupa
ülkesinde de durum ayn›:

4 2001-2003 y›llar› aras›nda Danimarka’da
mülteciler aras›da intihara teflebbüs etme oran›,
Danimarkal›lar aras›ndakinden 3.4 kat daha fazla.
(Staehr, Munk-anderson 2006)

4 Avustralya, Yeni Zellanda ve Canada’da
yerlilerin intihar oran› beyaz nüfusa göre art›yor.

(Procter, 2005, Fernandez,
2002)

4 Bosnal› mültecilerin
kendilerine zarar verme
oranlar› yüksek. (Mollica et

al, 1999, Momartin et al, 2003) 

‹ntihar nedenlerine bak›ld›¤›nda yaflamdaki her
türlü sorunun, yaflam koflullar› içinde çözümsüz
olarak görülmesi intihara neden olabiliyor. En te-
mel haklar›ndan bile yoksun b›rak›lan ve s›k›flt›r›l-
m›fl hayatlar yaflamak zorunda kalan mültecilerin,
ya da ekonomik s›k›nt› yaflayan ö¤rencilerin, au-
pairlerin, göçmenlerin hayatlar›na, intihara neden
olarak say›lan maddeler, otomatik olarak girmifl
durumda ve bu hükümetler taraf›ndan art›r›lmakta.
Kendi ç›karlar›na göre ve canlar›n›n istedi¤i gibi
ülke kap›lar›n› açan, kapatan, flartlar› a¤›rlaflt›ran
ülke politikalar› ve bu ülkelerin aras›nda çaresiz
kal›p intihar eden, edemeyip hiçleflerek yaflayan
hayatlar› kurtarmak için sorunlar›n gerçek neden-
lerini görüp onlarla savaflmak zorunday›z. 

Mültecilerin intihar oran›n›n yüksek olmas›n›n
yan› s›ra ‹ngilizler’de de intihar oran› giderek art›-
yor. Britanya, Avrupa’da intihar olaylar›n›n en yük-
sek yafland›¤› ülke. Britanya’da her y›l 5 bin kifli
intihar ediyor (National Confidential Inquiry on Su-
icede, 2002) ve y›lda 100 bin-170 bin kifli kendile-
rine zarar verdi¤i için hastaneye gidiyor. 1999 y›-
l›nda hükümet taraf›ndan yap›lan bir aç›klamaya
göre, Britanya’da her y›l intihar eden genç erkek
say›s›, son 10 y›lda ikiye katland›. Amerikada da
her y›l 30-35 bin kifli intihar ediyor. 

Dünyada intiharlar yüzde 60 artt›

Dünyadaki her intihar›n nedeni, elbetteki mül-
teci olmaktan kaynakl› de¤il. Ülkelerdeki ve dün-
yadaki genel intihar oranlar›n›n da katlanarak
artmas›, ortak bir nedenin varl›¤›n› gösteriyor: Bu
ortak neden de kapitalizmden baflka bir fley de-
¤il.

Dünyada her y›l yaklafl›k 873 bin kifli intihar
ediyor. Her bir intihar›n yan› s›ra 20 kifli de te-
flebbüste bulunuyor. Son 45 y›lda intihar oran›
yüzde 60 artt›. Üçüncü dünya ülkelerindeki artan
intihar oranlar›, emperyalist devletlerce, bu ülke-
lerin geri kalm›fll›¤›, ekonomik, kültürel ve dini
yap›lar›, toplumsal de¤erlerinin çarp›k olufluyla
aç›klan›yor. Oysa ki bu çarp›kl›klar›n nedeni de,
kendi varl›¤›n› sürdürebilmek için o ülkeleri bi-
linçli olarak geri kalm›fl b›rakt›ran emperyalizm.
Mültecilerdeki yüksek intihar oranlar› da, k›sa
yoldan ‘uygar bat› kültürü’ne entegre olamamak-
la aç›klan›veriyor. Ama ifl kendi Avrupal› vatan-
dafllar›n›n intiharlar›na gelince, ucu sisteme hiç-
bir flekilde dokunmayacak nedenler s›ralan›yor. 

Kimler intihar ediyor?
Kad›nlardan çok erkekler
Ak›l hastal›klar› servislerine gidenlerin büyük bölümü
Yafll›lar
Parçalanm›fl aile
Ailede ak›l hastal›klar› olanlar
Ailede intihar
Ailede ölüm
Cinsel, fiziksel ve ruhsal sald›r›

‹ntihara teflebbüs edenler 
ama sonuçland›ramayanlar: 
Erkeklerden çok kad›nlar
Gençler
Parçalanm›fl aile
‹flsizlik
Evsizlik
Hayat›n› düzene koyamamak
Mülteci olmak
Suç ifllemifl olmak
Uyuflturucu ve alkol kullanma

Sosyal parçalanman›n 
karakteristik özellikleri:
Yak›n iliflkilerden izole edilmifl olmak
Boflanm›fl aile 
‹flsizlik
Hayat›n her alan›nda istikrar sa¤lamaktan yoksun
olmak (tafl›nma, mülteci olmak, gelece¤e yönelik
planlar yapamama, gelece¤i görememek)
Kiflisel durumunu kontrol etmekten yoksun olmak
Komflular, arkadafllar ya da destekleyicilerle yüksek
oranda sorun yaflamak
Alkol ve uyuflturucu

‹ngiltere`de son 6 aydaki intiharlar 

Recep Eris, Feyzullah Marasli, Orhan Kaya
(19), Can Onel (24), Garip Aygun, Mehmet Kara-
dag, Serhat Sagir (22)

(Bu yaz›y› haz›rlanken, bir intihar haberi daha
geldi. 24 yafl›ndaki Murat Yald›r. 4 y›ld›r bu ülke-
de, bir kafeteryada çal›fl›yordu)

Yafl 5-14 15-25 25-35 35-44 45-54 54-65 65-74 75 Hepsi

Toplam 8 394 879 978 745 505 293 274 4066

Britanya’da yafllara göre intihar say›s› (WHO, 2002) “Hepimiz 129a’yız!”
Alman Ceza Yasa-

s›’nda 129 a
maddesi,
Türkiye’deki
“silahl› ör-
gütlere yar-
d›m yatakl›k
ve üyelik”
unsurlar›n› içeriyor. Bu madde yo¤un olarak
RAF’›n eylemlerine destek verenleri terörize
etmek için kullan›lan bir maddeydi. RAF’a ve
RAF tutsaklar›na dair en küçük bir aç›klama
veya dayan›flma, bu madde ile cezaland›r›l›yor-
du. 

Ancak son süreçte özellikle G 8 Zirvesi öncesi ve
sonras› birçok sol proje bas›ld›, aramalar yap›l-
d› ve bu maddeden davalar aç›ld›. (Türkiyeli
devrimcilere, özellikle PKK’ye karfl› genelde
bu maddeden dava aç›l›yor.) Hamburg ve Ber-
lin’de son yap›lan ev bask›nlar› ve gözalt›larda,
129a maddesinin y›ld›rma amaçl› kullan›ld›¤›,
bilgi toplama ve soruflturma kapsam›nda olan
kifliyi hareketsiz k›lma amac› tafl›d›¤› ortaya
ç›kt›. Yani devlet, 129a’n›n unsurlar› dahi olufl-
madan tutukluyor ve bu maddenin kendisine
sa¤lad›¤› genifl olanaklar› kullanarak kifliye
karfl› suç delilleri toplamaya çal›fl›yor. Alman-
ya’da da Türkiye’de oldu¤u gibi “terör madde-
lerinden” al›nanlar›n kiflisel haklar› ve savunma
haklar› k›s›tlan›yor, tutukluluk süresi uzuyor,
bu süre zarf›nda devlet istedi¤i “güvenik ted-
birlerini” hayata geçirebiliyor. Bu maddenin
solun genifl kesimlerine uygulanmas› ile birlik-
te, yo¤un bir tepki olufltu. Bu madde, ayr›m
yapmadan herkesi vurmaya bafllad›¤› için daya-
n›flma geliflti. 129a karfl› dayan›flma gruplar›
vb. olufltu. Yani devlet bu madde ile ne kadar
sindirmeye çal›fl›yorsa, direnifl de o kadar bü-
yüyor. 

15 Aral›k’ta yaklafl›k 4 bin eylemci, “Hepimiz
129a’y›z” sloganlar›yla Almanya’n›n Hamburg
kentinde bir miting düzenledi. Devlet, mitingi
engellemek için akla gelecek her türlü prova-
kosyonu yaratmaya çal›flt›. Ancak tüm sald›r›-
lara, gözyaflart›c› gazlara ve gözalt›lara ra¤men
miting gerçekleflti. Miting sonras› bir grup ey-
lemci Noel pazar›nda, pazara gelenler aras›na
da¤›ld› ve her bir yerden “Hepimiz 129a’y›z,
devlet terörüne hay›r” sloganlar› at›lmaya bafl-
land›. Eylemcileri takibe alan polisler, ancak
etraflara bakmakla yetinmek zorunda kald›lar.
Noel pazar›nda yap›lan eylem önemli, çünkü
kendisini anti-kapitalist, radikal sol vb. nitele-
yen kesimlerin, kendisine ve talebinin meflruti-
yetine güvenerek hareket etti¤ini, yaln›zl›k
çemberini k›rmaya ve daha genifl kesimlere
ulaflabilmeye çal›flt›¤›n› gösteriyor. Bunda yeni
ç›kan ve ç›kar›lmas› tart›fl›lan ve tüm toplumu
fiflleme amac›n› tafl›yan yasalara olan tepkilerin
de pay› büyük. Bu tepkiler, henüz eyleme dö-
nüflmese de, toplumda yaratt›¤› öfke oldukça
yo¤un.

Almanya PDD



Alman tren yollar›nda 
grev devam ediyor
Alman tren yolllar›n›n en uzun süreli grevi devam ediyor. Yük trenlerinde

ve uzak yollu trenlerde yap›lan grevlerin ard›ndan Alman Tren Yollar› ara ve-

rilen görüflmeleri hemen tekrar bafllatm›flt›. Ancak görüflmelerde GDL sendi-

kas› istedi¤ini alam›yor. Ücretlerde GDL yüzde 30’dan yüzde 10’a indi, ancak

GDL’nin as›l amac› makinistler için ayr› bir sözleflme yapmak. Alman Tren

Yollar› da tam bu noktada direniyor ve grevi yayarak tren yollar› çal›flanlar›n›

yormak, halktan ald›klar› deste¤i azaltmak istiyor. Tren yollar›nda örgütlü olan

iki di¤er büyük sendikan›n greve destek vermemesi de, Alman Tren Yolla-

r›’n›n elini güçlendiriyor. Bunun fark›nda olan GDL, görüflmelerden çekildi ve

7 Ocak’a kadar Alman Tren Yollar› yeni teklifler getirmedi¤i sürece süresiz

greve ç›kaca¤›n› aç›klad›. fiimdi tüm gözler yeni y›ldaki geliflmelere kilitlendi.

Ancak tren yollar› çal›flanlar›n›n grevi flimdiden Almanyal› iflçilerin gözünde

sendikalar aras›nda yaflanan tüm sorunlara ra¤men direngenli¤i  ile önemli

bir yer edinmifl durumda. 

Britanya yeni y›la 
grev ilan›yla girdi!
Avrupa’n›n neresine bakarsak grevlerde en önemli maddelerden birinin

emeklilik oldu¤unu görüyoruz. Bunun nedeni,  boyutu farkl› farkl› olsa da, Av-

rapa Birli¤i’nin ortak sald›r› programlar›. Bu sald›r›ya Avrupal› iflçiler henüz

birleflik bir güçle cevap veremese de her ülkede mücadele yayg›nlafl›yor. Bri-

tanya’da BAA flirketinde çal›flan havaalan› çal›flanlar› özellikle itfaiyeciler, gü-

venlik, yer bak›m› vb. United Union sendikas›nda örgütlü. Sendika, 21 Ara-

l›k’ta yap›lan grev oylamas›nda grev karar›n›n ç›kt›¤›n› ve Britanya’n›n Lon-

dra’daki havaalanlar› dahil ülkenin en önemli alt› havaal›n›nda 7 ve 14

Ocak’ta 24 saatlik, 17 Ocak’ta ise 48 saatlik greve gidilece¤ini aç›klad›. Sen-

dika yapt›¤› aç›klamada, havaalan›nda çal›flan üyelerinden yeni ifle al›nanlar

için iflverenin emeklilik ödemesini di¤er iflçilere oranla düflürdü¤ünü ve bunun

kabul edilemez oldu¤unu aç›klad›. Avrupal› iflçiler aras›nda yap›lan anketler-

de en çok gelece¤e dair güvensizlik ve emekliliklerini al›p alamayacaklar›na

dair endifleler en a¤›rl›kl› olan›. Korku iki flekilde kendini gösterir; biri hareket-

sizlik, donup kalma di¤eri ise hareket etme, mücadele.  hep birincisine oynar,

iflçiler için ise ikincisi yaflamsal. 

Macaritan’da devlet 
sigortalar› özellefltirildi
Macaristan’da özellefltirmeler devam ediyor. Son olarak 18 Aral›k’ta parla-

mentoda yeni sigortalar yasas› onayland›. Sa¤l›k alan›nda bunun bir felaket

anlam›na gelmesine ve yap›lan anketlerde halk›n yüzde 70’i bu yasaya karfl›,

tren yollar› iflçileri sendikas›n›n grevine destek vermesine ra¤men, 17 Ara-

l›k’ta yap›lan greve fiili kat›l›m zay›f kald›. Ö¤retmenler, hastane çal›flanlar› ve

tren yollar›n›n yüzde 50’si aktif olarak greve gitti. Ayn› akflam, yasa onayla-

n›nca süresiz ilan edilen grev, sendika baflkan› taraf›ndan “yasay› durdurma

flans›m›z kalmam›flt›r” gerekçesiyle bitirildi. Greve giden iflçi ve emekçiler,

halktan greve bu kadar yo¤un destek olmas›na ra¤men grevin baflar›s›z ol-

mas›n›, ülkedeki di¤er iki sendikan›n greve gitmemesi ve genel grevi ilan

eden sendikan›n yaln›z kalmas› ile aç›klad›lar.

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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Yunanistan genel grevle sars›ld›

12 Aral›k’ta Yunanistan’da hayat durdu. Son ony›llar›n en büyük genel grevi
sadece Yunanistan’› de¤il Fransa ile birlikte Avrupa Birli¤i”ni sarst›. 

12 Aral›k’ta Yunanistan’da yüzbinler sokaktayd›. Atina’da iki yüz bin, Sela-
nik’te yüz bin... Devletin gözyaflart›c› bombalar› boflunayd›. Atina’da, grevciler
direniflte, 2 milyon 500 bin iflçi emekçi genel grevdeydi. Devlet dairelerinin ka-
p›s›na kilit vuruldu, mahkemeler ifllemedi, ö¤retmeler, kamu çal›flanlar› hepsi
grevdeydi. Uçak k›lavuzlar› da greve gitti¤i için, gece yar›s›ndan itibaren uçak-
lar havalanmad›. Liman iflçileri grevdeydi ve tek bir gemi ifllemedi¤i gibi, hiçbir
yük indirip bindirilmedi. Gazeteciler grevdeydi ve tek bir radyo, televizyon yay›-
n› yap›lamad›, ertesi gün gazeteler ç›kmad›. Tren ve otobüsler sadece grevci-
leri miting alan›na götürmek için çal›flt›, grevin önemli bir aya¤› da onlard›. 

Genel greve iki büyük sendika ça¤r› yapt› ve bu ça¤r› sonucu, son 50 y›l›n
en büyük kat›l›ml› genel grevi gerçekleflti. Sald›r›, tüm iflçi ve emekçilere dö-
nüktü ve hepsi de bu sald›r›ya karfl› birleflerek ortak bir cevap oldular. 

Yunanistan burjuvazisi, Avrupa Birli¤i kararlar›na uygun olarak iflçilerin ni-
ce mücadelerle kazanm›fl sosyal haklar›n› budamak için kollar› s›vam›fl du-
rumda. Burjuvazinin hedefi, emeklilik yafl›n› 65’den 67’ye ç›karmak. Ancak
sald›r› bununla s›n›rl› de¤il. Öfkeyi patlatan as›l neden, 170 olan emeklilik si-
gortalar›n›n 8 fon alt›nda toplanmas› ve özellefltirilmesi. Yani bir iflçi, ömür bo-
yu emeklilik fonuna para ödeyecek, ancak bu özel sigortalar “iflas ettim” de-
yince ortada kalacak. Bunu burjuvazi “günümüzde iflçiler de risk üstlenmeli, ek
özel sigortalarla yafll›l›klar›n› garanti alt›na almal›” tarz›nda aç›kl›yor. Yunanis-
tan’da bu sistem, 2001’de de uygulanmak istendi, ancak o dönemde yap›lan
genel grevle bu sald›r› püskürtüldü. Burjuvazi, sald›r›lar›ndan vazgeçmek iste-
miyor, çünkü bu sald›r›lar merkezi olarak AB’de al›nm›fl kararlar. Ve örne¤in
Almanya’da, Italya’da, ‹spanya’da farkl› boyutlarda da olsa sessiz sedas›z ha-
yata geçirilmifl durumda. 

Almanya’da flimdi herkes özel sigortalarla emeklili¤ini garantiye almaya ça-
l›fl›yor. Avrupa Birli¤i’nin “gelecekte daha güçlü bir Avrupa için” söylemiyle tüm
AB üyesi ülkelerde hayata geçirmeye çal›flt›¤› sald›r›lara, en yo¤un direnç
Fransa ve Yunanistan iflçi ve emekçilerinden geliyor. Durum böyle olunca Av-
rupal› iflçilerin de gözleri Fransa ve Yunanistan iflçilerinin üzerinde toplan›yor. 

Yunanistan’›n en büyük avantaj›, tüm iflçi ve emekçilerinin “bu sald›r› hepi-
mize” diyerek güçlerini birlefltirmifl olmalar›. Genel greve gelene kadar profe-
sörler, ö¤retmeler, banka çal›flanlar›, gazeteciler, ifl b›rakma eylemleri ile orta-
l›¤› sarsm›flt›. 22 Kas›m’da banka çal›flanlar›, 26 Kas›m’da profesör ve ö¤ret-
menler, 27 Kas›m’da gazeteciler, 30 Kas›m’da hastane çal›flanlar› ifl b›rakt›.
Gazetecilerin ifl b›rakma eylemleri devam ediyor. 19 Aral›k’ta yine Yunanis-
tan’da gazeteler ç›kmad›, radyo ve televizyonlar müzik ve film yay›nlar› ile ye-
tinmek zorunda kald›. 

Fransa’da oldu¤u gibi Yunanistan’da da öfke sokakta. Avrupa’n›n her ye-
rinde irili ufakl› grevler devam ediyor. Bunlardan baz›lar›, gerçekleflti¤i ülkeler
aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. Almanya’daki tren yollar› çal›flanlar›n›n aylard›r
süren grevi gibi. Grev Avrupa’da bir silah olarak tekrar gündeme oturmufl du-
rumda. 

Avrupa’da sosyal hak gasplarına karşı

KİTLELER SOKAKTA!



Devrim ve sosyalizm için

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

“Bal tutan parma¤›n› yalar” sözü halk›m›z aras›nda
s›kl›kla kullan›l›r. Bu söz, daha çok bizleri yönetenler,
zenginler için söylense de, biraz da var olan› kan›k-
saman›n bir d›flavurumudur. ‹ktidarda olanlar, pat-
ronlar, bir makam› iflgal edenler, kendilerine her fleyi
hak görürler. Çalarlar, ç›rparlar, öldürürler, tükürür-
ler, kovarlar, söverler vb. Uzun y›llar devlet bask›s›y-
la yaflay›p, hiçbir fleyi sorgulamaya hakk› olmad›¤›
anlat›lan halk›n, özlü sözler yaratmas› hiç de zor ol-
muyor. Ancak yine halklar, kendilerinin ç›k›fl yolunu,
tecrübeleriyle, bilinçleriyle, kültürleriyle fark edebili-
yor, ö¤renebiliyor. 

Böyle bir girifli niye yapt›k? Çünkü, bu yaz›n›n ko-
nusu “Babalar ve O¤ullar” hatta Analar da eklenebi-
lir buna. ‹lk etapta bir kitap ad›n› hat›rlat›yor ama
de¤il. “Babalar ve O¤ullar” derken de her baba ve
o¤lu kast etmiyoruz tabi. Yak›n tarihimize damgas›n›
vuran siyasilerin, generallerin, ifl adamlar›n›n o¤ulla-
r›ndan bahsediyoruz. Hani bize s›kça hamasi nutuk-
lar çekerek “ölmeyi-öldürmeyi”, çile çekmeyi, aç
kalmay› emredenler var ya, onlardan… 

Sadece isimler ve biçimler de¤ifliyor, ama sunduk-
lar› hiçbir fley de¤iflmiyor. Bizlere her türlü zulmu,
sefaleti reva görenler “ölün” diyenler, zevk ve sefa
içinde yaflamaya, yak›nlar›n› yaflatmaya devam edi-
yorlar. Onlar için her fley f›rsat. Bizim yaflad›¤›m›z
her yokluk, her buhran onlar için daha fazla kar, da-
ha fazla mutluluk ve flatafat demek... Açl›k ve yok-
sulluk artarken onlar “biz krizlerde daha çok para
kazan›yoruz” diyen Koç’lar; kufl gribinden çocuklar›-
m›z ölürken yumurtalarla, tavuklarla poz veren Una-
k›tan’lar;  açl›k ve yoksulluk s›n›rlar› milyarlarla
aç›klarken bize asgari ücreti çok görenler; köflklerde,
saraylarda dü¤ün yapan Erdo¤an’lar, Gül’ler; ya da
hani ”vatan için ölen de öldüren de flereflidir” deyip
de o¤luna yal›s›n›n önünde askerlik yapt›ran Çil-
ler’ler...  

S›rayla gitmek daha uygun olacak. Konumuz itiba-
r›yla son y›llar› a¤›rl›kl› alaca¤›m›zdan eskilerin adlar›
geçmiyor, biz sadece bilinçleri biraz tazeleme ihtiyac›
duydu¤umuzdan bu kadar›yla yetinelim. 

Tayyip Erdo¤an’›n iki o¤lu: Burak ve Bilal
Tayyip Erdo¤an’›n, Amerika’da burslu okuyan iki

o¤lu Burak ve Bilal, ‹stanbul’da 1 milyon YTL’ye villa
sat›n ald›lar. Bilal, ABD’nin Mariyland eyaleti College
Park’ta 261 bin dolara ev sat›n ald›. Burak, orta¤› ol-

du¤u MB denizcilik kurulduktan 18 gün sonra “Saf-
ran 1” adl› kuru yük gemisini 2 milyon 350 bin dola-
ra sat›n ald›. “Paray› nereden buldun” diye sormaya
gerek var m›? Adet yerini bulsun diye soral›m ama
cevap da yine adet oldu¤u gibi “dü¤ünlerden” ola-
cakt›r büyük olas›l›kla.  

Kemal Unak›tan’›n O¤lu ve K›z›
Unak›tan ailesi 2001 y›l›nda AB adl› flirketi kurdu.

Bu flirket, k›sa sürede milyon dolarlar kazand› ve
vergiler ödedi. O kadar çok vergi ödemifl ki, flimdi
alacakl› durumda devletten! Abdullah Unak›tan, Fat-
ma Unak›tan ve Zeynep Basutçu çocuklar› olarak,
Ahflen Unak›tan da efli olarak kurduklar› flirketleri,
Mersin liman›n özellefltirilmesinin ard›ndan 2 milyon
dolarl›k iflletim sistemi ihalesini ald›lar. Zeynep Ba-
sutçu ve Fatma Unak›tan geçen y›l da FAB adl› bir
flirket daha kurarak büyümeye devam ediyorlar. Ku-
rulan flirket, insanlar kufl gribinden k›r›l›rken, pastöri-
ze yumurta ifline girdi. Bu ifle at›l›r at›lmaz, bir karar-
nameyle pastörize yumurtadaki KDV oran› yüzde
18’den yüzde 8’e düflürüldü. Bir yandan insanlara
“tavuktan zarar gelmez” ça¤r›lar› yap›ld›, bir yandan
da yumurta reklam›. AB flirketi sadece 2005 y›l›nda
22 milyon 163 bin YTL’lik sat›fl yapt›. KDV oran›
yaklafl›k 2 milyon dolara denk geliyor. Ama yap›lan
KDV indirimiyle flirket 6 milyon dolarl›k bir kara ge-
çince, ödenecek KDV miktar› kay›tlarda s›f›r olarak
geçti. ‹roni bu olsa gerek, 40 çeflit verginin mucidi
Unak›tan, vergiden kaçman›n yolunu da kolayca bu-
luyor. 

Binali Y›ld›r›m ve O¤lu Erkan Y›ld›r›m
Erkan, kardefliyle beraber Derin Denizcilik fiirke-

ti’ni kurdu. fiirketin kurulufl hissesi 10 bin YTL idi.
fiirket 445 bin Euro’ya gemi sat›n ald›. Sentour adl›
flirket bu sat›fl fiflini kesmiflti ve bu flirket de devlet-
ten Ankara feribotunu ücretsiz kiralayan flirketti. Os-
man Pepe’nin çocuklar› ‹smail ve Mustafa Talha Pe-
pe de 9 milyon YTL’lik teflvikle gemi sahibi oldu. 

Abdullah Gül ve O¤lu Mehmet Emre Gül: 
Gül’ün o¤lu genç yaflta al›fl›yor cinli¤e. Daha 16

yafl›ndayken internet ortam›nda elektronik eflya, mo-
bilya ve kitaba kadar çeflitli ürünler satan 15 bin
YTL’lik bir flirket kurdu. Ayr›ca iki al›flverifl merkezin-
de de m›s›r stantlar› bulunuyor. 

Turgut Özal O¤ullar› Ahmet ve Efe Özal
Biri Türkiye’nin ilk jaguarc›lar›ndan biri de ilk özel

televizyonu kuranlardan. “Tonton” babalar› onlara da
tonton ifller bulmakta gecikmedi. 1990’l› y›llarla bir-
likte liberal ekonomiyi yayg›nlaflt›rma ad›na özellefl-
tirmelere h›z veren “benim memurum iflini bilir” di-
yen Turgut Özal, o¤ullar› için de ayn› fleyi düflünmüfl
olacak ki, çocuklar› ifllerini gerçekten iyi becerdiler.
Efe Özal’a evlendi¤i zaman bir jaguar araba hediye
edilmesi o günlerin en popüler konular›ndan biriydi.
Ayr›ca Ahmet Özal da Türkiye’de kurulan ilk özel te-
levizyonlardan Kanal 6’n›n sahibi olmufltu. Vergiler-
den muaf tutulan o¤ullar, Türkiye halklar›na “özgür-
lük” tafl›yacak olan televizyonlar›n ve radyolar›n yo-
lunu aç›yor, TRT’nin hegemonyas›n› “k›r›yorlar”d›.
Analar› Semra Özal “dikili bir a¤açlar› bile yok” di-
yordu ya, Efe, birkaç gün sonra borsaya giriyordu.
fiatafatl› yaflam›yla dikkati çeken Efe’nin bir a¤ac›-
n›n olmamas› do¤ald› da. O kadar dikili ev, flirket ol-
duktan sonra a¤aca ne gerek vard› ki. Ayr›ca Efe as-
kerlikten kaçmak için kendisini Kuveyt’te çal›flan bir
iflçi olarak göstermeye çabalad›. Abisi Ahmet Özal
da Emlak Bankas› davas›ndan yarg›land›. Daha son-
ra da milletvekili oldu. 

Tansu Çiller ve O¤lu Mert Çiller
Yedek subay olarak askerli¤ini kap›s›n›n önünde

yapan Mert Çiller de 1995’li dönemlerde televole
programlar›n›n vazgeçilmezlerindendi. Askerlikten
can› s›k›lm›fl olacak ki, 950 milyon liral›k hazine bo-
nosu ald›. Annesi Tansu da “bonolar›n sünnet dü¤ü-
nünden tak›lan paralardan al›nd›¤›”n› söylüyordu.
Kocas› Özer Çiller de bofl durmuyor, bankalar› hor-
tumluyordu bu arada. Askerli¤in kap›n›n önünde ya-
p›lmas›n›n sebebi de bu olsa gerek: Kendi güvenlik-
lerini almak!

Necati Bilican ve O¤lu Murat Bilican: 
Emniyetten de birisinin olmas› iyi olur bu listede.

Murat Bilican, Bodrum’da 36 milyar liraya ald›¤› ar-
san›n üzerine bar infla etmeye bafllay›nca dikkatleri
üzerine çekti. Uyuflturucularla iliflkisi oldu¤u bizzat
narkotikçi Ferruh Tankufl taraf›ndan ifade edilen Mu-
rat Bilican’›n telefon faturalar› da emniyetin kasas›n-
dan ödendi. Yürüttü¤ü operasyonlarla devlet büyük-
lerinin “onure” etti¤i Necati Bilican, o¤lunun “Bod-
rum’da k›r kahvesi iflletti¤ini” söylüyordu. Yalandan
kim ölmüfl ki… Barla k›r kahvesi aras›nda fark olma-
sa gerek onun için. 

Do¤an Gürefl ve O¤lu Serdar Gürefl
Babas›n›n karizmas›n› çizdiren o¤ul diye biliniyor

Serdar. fiatafatl›, vurdulu k›rd›l› filmleri and›ran yafla-
m›yla yans›d› ekranlara, sayfalara. Sahte M‹T’çilerle
ad› an›ld›. Kald›¤› ordu evlerinde milyarlarca borç
takt›. Okula 6 ay devam etmedi¤i halde usulsüz bir
flekilde s›n›f geçirildi. 

* * *
Birkaç örnekle iflte babalar-analar ve o¤ullar... Bi-

raz film gibi geçtik. Bitirirken de minibüs ya da kam-
yonlar›n arkas›nda yazan bir sözü hat›rlataca¤›z;
“Babam Sa¤olsun!” Elbette bu sözü yazanlar, baba-
lar›n›n ve yak›nlar›n›n emeklerini kast ediyorlar. An-
cak yukar›da sayd›¤›m›z isimler de bu sözü flirketleri-
nin önlerine, al›nlar›na gösteriflli puntolarla yazsalard›
iyi ederlerdi. “Babalar› sa¤olsun!” Ancak bu flatafat›n
ve zevki sefan›n, milyonlarca iflçinin ve emekçinin
vergisinden edinilen servetlerin hesab› sorulacak.
Fazla söze gerek yok ama halk›m›z bir söz daha var;
“Son Gülen ‹yi Gülermifl!”

Son günlerde DTP üzerinde yo¤unlaflan bask›lar, baflkanlar› Nurettin Demirtafl’›n, askerlikten kaçmak
için sahte çürük raporu ald›¤› iddias›yla sürüyor. Demirtafl, daha uçaktayken hakk›nda tutuklama ka-
rar› ç›kar›ld› ve havaalan›na inmeden derdest edilerek tutukland›. 12 y›l›n› cezaevinde geçiren bir insa-
n›n tüberkülöz hastal›¤›na yakalanm›fl olma ihtimali yüksektir. Ya da bir yurtsever olarak askerlik yap-
mak istemeyebilir. Demirtafl’›n askerlikten kaç›fl› büyük bir olay haline getirilirken, generallerin, baflba-
kan ve bakanlar›n, patronlar›n o¤ullar›, yi¤enleri, raporlarla, torpille askerlik yapmaz veya en rahat ko-
flullarda k›sa süreli askerlikle geçifltirilir ve burjuva medyan›n sesi solu¤u ç›kmaz. Da¤larda Kürt, Türk
çeflitli uluslardan iflçi ve emekçilerin çocuklar› ölürken, bu “büyükbafl”lar›n hiçbirinin çocu¤unun par-
ma¤› kanamaz. Örne¤in kirli savafl›n en fliddetli döneminde iflin bafl›nda bulunan Tansu Çiller ve Do¤an
Gürefl’in o¤ullar› nerede ve nas›l askerlik yaflm›flt›r? Bugün de baflbakan Erdo¤an’›n o¤lu “çürük rapo-
ru” alarak askerden kaçm›fl de¤il midir? 
Bu “imtiyaz” sadece askerlikle de s›n›rl› de¤ildir. Devletin para musluklar› da onlar›n önüne aç›lm›flt›r.
Babalar›n›n bulunduklar› yerin ayr›cal›klar›n› o¤ullar, tepe tepe kullan›r. Eski baflbakan ve cumhurbafl-
kan› Demirel’in yi¤enlerinin mobilya yolsuzlu¤u ve banka hortumculu¤u hat›rlardad›r. Özal’dan, Erdo-
¤an’a, Unak›tan’dan Binali Y›ld›r›m’a, baflbakan ve bakan çocuklar›n›n yapt›klar› vurgunlar, art›k m›z-
ra¤›n çuvala s›¤may›p taflan, o yüzden de bilinenleridir. Bilinen ve bilinmeyen daha pekçok örnek var-
d›r. Kesin olan; y›llar y›l› çal›fl›p didinen iflçi ve emekçilerin çocuklar› ile, bu zevat›n çocuklar›n›n asker-
likten ifl hayat›na kadar her yönden ayr›cal›kl› olufludur. ‹flte ayr›cal›kl› “babalar ve o¤ullar”dan baz›la-
r›... Tepkiler, Demirtafl gibi gerçekten hasta veya politik nedenlerle askerlik yapmak istemeyenlere de¤il,
iflte bu ayr›cal›kl› “babalar ve o¤ullar”a yönelmelidir. 

BABALAR ve O⁄ULLARI
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P 1 Ocak 1906-Moskova Ayaklanmas› Bast›r›ld›

P 1 Ocak 1949-Çin Halk
Cumhuriyeti Kuruldu

P 1 Ocak 1965-Filistin’de
Silahl› Mücadele Bafllad›

P 2 Ocak 1980-‹ngiltere’de
Çelik ‹flçileri Greve Gitti.

P 4 Ocak 1991-Zonguldak Maden ‹flçilerinin An-
kara Yürüyüflü
Toplu görüflmelerde anlaflma sa¤lanamamas› üzerine

48 bin maden iflçisi, Zonguldak-Ankara yürüyüflüne
bafllad›. 3 Ocak’ta yap›lan genel grevin ard›ndan bafl-
layan yürüyüfl, Bolu Mengen’de kurulan barikatlarla
durdurulabildi. ‹flçiler bu barikat› aflabilecek kitlesel-
likte olmas›na ra¤men, sendika a¤alar›n›n barikat›n›
aflamad›lar. Yine de madenci yürüyüflü ’89 bahar ey-
lemleriyle beraber yükselifle geçen iflçi-emekçi eylem-
lerinin dönemeçlerinden biri olarak tarihe geçti. 

P 5 Ocak 1996-Ümraniye Cezaevi’nde Katliam
1995 Eylül’ünde Buca Cezaevi’nde bir katliam dü-

zenleyen devlet, yeni y›la da Ümraniye katliam›n› ya-
parak girdi. Yükselen devrimci ve iflçi emekçi hareke-
tini bast›rmak için her türlü yöntemi kullanan devlet,
Ümraniye’deki sald›r›da DHKP-C tutsaklar› R›za
Boybafl, Abdülmecit Seçkin, Orhan Özen’i katletti.
A¤›r yaralanan Gültekin Beyhan da hastanede öldü.
Katliam›n ard›ndan, sokaklara dökülen kitlelere de az-
g›nca sald›ran devlet, cenaze s›ras›nda üç bin kifliyi
gözalt›na alarak spor salonlar›na kapatt›. 8 Ocak’ta ‹s-
tanbul’da yap›lmak istenen cenazeye gitmek isteyen-
ler, sokakta yürüyen s›radan insanlar da dahil olmak
üzere azg›n bir terörle karfl› karfl›ya kald›lar. Evrensel
gazetesi muhabiri Metin Göktepe, bu terörün sonucu
olarak gözalt›nda katledildi. 

P 6 Ocak 1969-Kommer’in Arabas› Yak›ld›
Türkiye Devrimci Hareketi tarihinin önemli eylemle-

rinden biri olan Kommer’in arabas›n›n yak›lmas›,
gençlik içinde emperyalizme karfl› yükselen öfkenin
bir göstergesiydi. ODTÜ’ye bir konferans için gelen
ve ‘Vietnam Kasab›’ olarak bilinen ABD Büyükelçisi
Kommer, yo¤un protestolarla karfl›laflt›. Eylemler,
arabas›n›n yak›lmas›yla sonuçland›.

P 7 Ocak 1998-Ümit Cihan Tarho Öldürüldü.
‹nönü Üniversitesi ö¤rencisi Ümit Cihan Tarho, oruç

tutmad›¤› gerekçesiyle sivil faflistler taraf›ndan b›çak-
lanarak öldürüldü. Tarho’nun cenazesine yaklafl›k 15
bin kifli kat›larak cenazeyi anti faflist bir gösteriye dö-
nüfltürdüler. 

P 8 Ocak 1993-Ka¤›thane Direnifli Bafllad›
‹flten at›lan 340 iflçinin bafllatt›¤› direnifl, yap›lan aç-

l›k grevleri, yürüyüfller ve eylemliliklerle
uzun süre devam ettirildi. 

P 9 Ocak 1905-
Petersburg’da
Kanl› Pazar
Bafllayan ayaklan-

ma s›ras›nda, Çar’a
dilekçe vermek için
yürüyen 140 bin ifl-
çinin üzerine Ka-

zak askerler taraf›ndan atefl aç›ld›. Bine
yak›n iflçinin öldü¤ü katliamda, befl bin
iflçi de yaraland›. Bu yürüyüflün ça¤r›s›n›
yapan Papaz Gapon’un sonradan Çar’›n
ajan› oldu¤u anlafl›ld› ve iflçiler taraf›n-
dan öldürüldü. Ancak bu katliam iflçileri
daha da öfkelendirmifl ve siyasi bilinçle-
rini gelifltirmiflti. 

P 10 Ocak 1969-
Singer Fabrikas›nda ‹flgal
Sendikal faaliyetlerinden dolay› iflten

at›lan 4 arkadafllar›na sahip ç›kan iflçiler,
fabrikay› iflgal ettiler. Polisin iflçilere mü-
dahale etmek istemesine Kartal halk› da
karfl› geldi ve örnek bir direnifl örne¤i
gösterdi. 11 Ocak’ta yaflanan polis sald›-
r›s›na iflçiler çat›flarak karfl›l›k verdiler. 

P 19 Ocak 2007- 
Hrant Dink Katledildi. 
Demokrat bir ayd›n olan Hrant Dink,

önce Ermeni oldu¤u için hedef haline
getirildi, arkas›ndan emniyetle do¤rudan
ba¤lant›l› oldu¤u ortaya
ç›kan faflist çeteler
taraf›ndan katledildi. Ancak
Hrant Dink’in cenaze
töreni, devletin bütün
hesaplar›n› altüst etti.
Devlet ayd›nlara ve genel
olarak kitlelere y›lg›nl›k ve
korku salmak istemiflti;
yüzbinlerce kiflinin kat›ld›¤›
cenaze töreni ise devlete büyük bir meydan oku-
mayd›. Kitleler bütün bir gün süren bir yürüyüflle,
görkemli bir törenle kald›rd›lar Hrant Dink’in
cenazesini. Ve bu cenazeden yükselen sloganlar, 1
May›s’ta Taksim’e tafl›nd›. ‹stanbul, ‘90’l› y›llardan
sonra ilk defa Taksim’de 1 May›s› kutlamak üzere
harekete geçti. 

P 21 Ocak 1924- Sovyet devriminin önderi, sos-
yalizm ideolojisinin büyük ustas› Lenin öldü.

P 31 Ocak 1906-Bolflevik iflçi önderlerinden Ba-
buflkin Çarl›k taraf›ndan kurfluna dizildi. 

Emperyalizm ve onun iflbirlikçisi
Batista rejiminin bask›s›yla buna-
lan Küba halk›, y›llar›n getirmifl
oldu¤u ezilmifllikle mücadele eder.
Yüzy›llar boyunca baflta ‹spanyol-
lar olmak üzere, büyük emperya-
list devletler taraf›ndan istilaya u¤-
rayan Küba, ABD emperyalizmi-
nin giderek güçlenmesiyle arka
bahçe haline getirilmek isteniyor-

du. Ekonomik ve kültürel bak›mdan geri b›rak›lan Küba halk›, a¤›r
koflullarda yaflam mücadelesi veriyordu. 

19. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren ABD’li fleker tüccarlar›, hakimiyeti ele
geçirdiler. 1868-1878 y›llar› aras›nda ‹spanya’ya karfl› ABD’nin ha-
kimiyet savafl› sürerken, Küba halk› da ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmak
için mücadele ediyordu. Kübal› flair Jose Marti önderli¤inde ilk ge-
rilla birlikleri kuruldu. ‹spanya adaya 200 bin asker ç›kard›. fieker
pancar› üretiminin durmas›ndan rahats›z olan ABD’li kapitalistlerin
iste¤i üzerine ‹spanya’ya savafl aç›ld›. ‹spanya, bu savaflta yenilince
Küba’dan çekildi ve Küba, 1901’de ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›. Fakat
bu kez de ABD’nin hakimiyeti alt›na girdi. ABD emperyalizminin
ç›karlar› do¤rultusunda hareket eden Batista rejiminde artan iflsizlik
ve yoksulluk, yeni ayaklanmalar› do¤urdu. Fakat bunlar fliddetle
bast›r›ld›. 

1953 y›l›nda Fidel Casrto önderli¤inde yüz kadar gerilla, Moncada K›fl-
las› bask›n›n› düzenledi. Bu bask›nda gerillalar›n büyük bir bölümü
ölürken, Fidel Castro ve Raul Castro tutsak düfltüler. Halk›n artan
bask›s› karfl›s›nda iki y›l sonra Castro serbest b›rak›ld› ve Meksi-
ka’ya gitti. Burada Che’yle tan›flt›lar. “26 Temmuz Hareketi” kurul-
du ve gerillalar, Küba’ya girmek için harekete geçtiler. Burada ya-
pacaklar› bask›n koordinasyonsuzluk yüzünden gerçekleflemeyince
birçok gerilla hayat›n› kaybetti. Geride kalan 15-20 kadar gerilla Si-
erra Maestra da¤lar›na çekildi.  

Gerillalar da¤larda hakimdi ve sempatisi gün geçtikçe art›yordu. Geril-
lalar›n baflar›lar› artt›kça Batista’n›n ordusu ve polisi içinde çözül-
meler artt›. Batista, 12 bin kiflilik bir orduyla da¤lara operasyona gi-
riflti. Bu operasyonda gerillalar, askerleri püskürttüler. General Cas-
tillo ile Castro karfl›l›kl› ateflkes ilan ettiler. Castro, bu arada gerilla-
lar› tekrar da¤lara tafl›d›. 21 A¤ustos’ta toparlanan güçlerle flehirlere
do¤ru sald›r›ya geçti ve 30 Aral›k’ta baflar›ya ulaflt›. Küba devrimi
gerçekleflmiflti. 1959 y›l›na Küba halk›, devrimle girmifl ve emper-
yalizmin önemli köfle tafllar›ndan biri daha düflmüfltü. 6 Ocak’ta
Castro yönetimi ald› ve Batista rejiminin kal›nt›lar› da ortadan kald›-
r›ld›. 

1 Ocak 1959-Küba Devrimi 

P 28-29 Ocak 1921-Mustafa Suphi ve 
Yoldafllar› Katledildi.
Emperyalizme karfl› savafl vermek ve kitlelere önderlik etmek

için Türkiye’ye gelen Mustafa Suphi’nin önderlik etti¤i 15 ko-
münist, Türkiye’ye gelmek için yola ç›kt›klar›nda Atatürk’ün
talimat›yla öldürüldüler. Mustafa Suphi ve yoldafllar›n›n ülkeye
girmesini kendi iktidar› için tehlike olarak gören Mustafa Ke-
mal, onlar› daha yoldayken öldürerek, niyetinin burjuvaziye hiz-
met edecek kapitalist bir devleti infla etmek oldu¤unu gösterdi. 

P 22 Ocak 1980-Tarifl Direnifli
Devletin devrimci iflçileri iflten ç›karmak ve yerine faflist kad-

rolar yerlefltirmek istemesine eylemlerle karfl›l›k veren iflçilere
polis sald›rd›. ‹flçiler fabrikay› iflgal ederken, halk da direnifle
destek verdi. 

P 28 Ocak 1968-Kavel Direnifli
Fabrikada uygulanan bask›lara karfl› iflçiler direnifle geçti. Bu

direnifle hazmedemeyen patron ve devlet, iflçilere sald›r›ya geç-
ti. Ancak sald›r›ya karfl› ‹stinye halk›yla iflçiler birlikte karfl›
koydular. Kavel Direnifli, Türkiye iflçi s›n›f› hareketinin önemli
ve yol gösterici direnifllerinden biri oldu. 



Afganistan ve Irak iflgalinin
bafllad›¤› dönemlerde, savafl›n

çok h›zl› bir biçimde yay›laca¤›
düflünülüyordu; öyle olmad›.

ABD merkezli-tek kutuplu bir
dengenin oldu¤u dönemlerde,

savafllar ABD politikalar› do¤-
rultusunda h›zla yay›l›yor, ko-
layca sonuçlan›yordu. Emper-

yalist dengelerin bu kadar kar-
mafl›k, kitlelerdeki savafl kar-

fl›tl›¤›n›n bu kadar büyük (kimi
zaman do¤rudan eylemli bi-
çimlerde ifade edilemese de)

oldu¤u dönemlerde ise, sava-
fl›n seyri de daha a¤›r, daha

sanc›l› gelifliyor. Ancak bu tab-
lo, paylafl›lm›fl topraklar›n ye-

niden paylafl›m› için bir em-
peryalist savafl›n yürütüldü¤ü

gerçe¤ini de¤ifltirmiyor. 
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nin 11 Eylül sonras›nda Afganistan’› ifl-
gal ederken ya da Irak’a girerken kul-
land›¤› argüman, teröre karfl› mücadele

etmek; bu ülkelerdeki terör odaklar›n› te-
mizlemek; diktatörler taraf›ndan yönetilen
bu ülkelerin halklar›na demokrasi ve refah
getirmek, vb, vb idi. 11 Eylül’ün ve Afga-
nistan’›n iflgalinin üzerinden 6, Irak iflgali-
nin üzerinden 4,5 y›l› aflk›n süre geçti. Bu
süre boyunca, ABD’nin yokedece¤ini söy-
ledi¤i Taliban ve El Kaide’nin direniflleri
ve eylem güçleri daha da büyüdü; iflgal al-
t›ndaki ülkelerin halklar›, demokrasiye
geçmek bir yana eskisinden de büyük bir
bask›, vahfli bir sald›rganl›k, iflkence ve
ölümle yüzyüze yaflamaya bafllad›; refah›n
art›fl› bir yana elindeki olanaklar› da kay-
betti, büyük bir yoksulluk, flehirlerin altya-
p›s›n›n y›k›lmas›, sa¤l›k, e¤itim gibi koflul-
lar›n tümüyle ortadan kalkmas› vb ile karfl›
karfl›ya kald›lar. 

ABD emperyalizmi, ‘demokrasi’ ad›na
yürüttü¤ü hegemonya savafl›n› henüz son-
land›rmad›. Çünkü Ortado¤u üzerindeki
hegemonyas›n› tam olarak kuramad›, pet-
rolü ele geçiremedi, yeni pazarlara ulafla-
mad›, kendi hegemonyas›na karfl› ç›kan ül-
keleri dize getiremedi. Geçen 6 y›l
ABD’nin hegemonyas›n›n yükselifline de-
¤il, güç ve prestij kaybetmesine, rakip em-
peryalistlerin güçlenmesine, hedef göster-
di¤i ülkelerin pervas›zlaflmas›na sahne ol-
du. 2007 y›l›nda, savafl›n dengeleri biraz
daha ABD’nin aleyhine döndü. 

Afganistan’da kitlelerin iflgale karfl›
tepkisi Taliban’›n biraz daha güçlenmesi-
ne, hatta kimi bölgelerde hakimiyetini ilan
etmesine neden oldu. Savafl›n bafl›nda
ABD’ye topraklar›n› açan Pakistan ise,
fliddetli iç kar›fl›kl›klarla ve Taliban yanl›s›
dinci örgütlenmenin güçlenmesiyle çalka-
lan›yor. ABD, Irak iflgalinin arkas›ndan

‹ran’a da sald›rmay› planl›yordu; ancak
Irak iflgaline karfl› fii-
i direniflinin büyümesiyle birlikte ‹ran’›n
bölgedeki gücü daha da artt›. ‹srail’in Lüb-
nan’a sald›r›s› da ‹ran’›n bölge hakimiyeti-
ni art›ran bir etki yaratm›flt›. Filistin’e ya-
p›lan ABD müdahalesi, Hamas ile El Fe-
tih’in ayr›flmas›na, ülkenin de iki ayr› par-
çaya bölünmesine yol açt›. Irak’ta iflgal
sonras› yaflam, halk için giderek daha fazla
zorlafl›rken, ABD ordusundan daha büyük
bir vahflet ve katliam yürütmesi için Black-
water gibi kontra örgütler devreye sokuldu.
Ancak bu da ABD’nin Irak’ta yaflad›¤› s›-
k›flmay› gidermesine, Irak’taki direnifli
bast›rmas›na yetmedi. Üstelik ABD’nin
‹ran’da savafla bafllamas›n›n önündeki en-
geller her geçen gün biraz daha artt›. 

Di¤er taraftan, savafltaki emperyalist
dengeler ve ittifaklar›n flekillenifli biraz da-
ha netleflti. Almanya ve Fransa gibi AB
emperyalistleri, ABD ile kurduklar› iliflki-
lerini güçlendirmeye devam ettiler. Hatta
Fransa’da yap›lan seçimlerin arkas›ndan
bafla gelen Sarkozy, ABD uflakl›¤›nda her-
kesi geride b›rakan bir çizgi izlemeye bafl-
lad›. Ancak di¤er taraftan ABD, ‹ngilte-
re’de önemli bir güç kayb›na u¤rad›. Kitle-
lerin savafl karfl›t› tepkileri sonucunda, ‹s-
panya’n›n ve ‹talya’n›n arkas›ndan Avus-
tralya ve ‹ngiltere’de de hükümet de¤iflik-
li¤i yafland› ve bu ülkelerde izlenen aç›k
ABD yanl›s› politika, geriye itilmek zorun-
da kal›nd›. Keza “kadife darbeler” ile
ABD’ye ba¤lanan eski BDT ülkelerinde de
ciddi çalkant›lar yafland› ve bu ülkelerde
Rusya’n›n etkisi güçlendi. 

Rusya ise, 2007’nin bafl›ndan itibaren
ABD karfl›s›nda daha sald›rgan bir politika
izlemeye bafllad›. Kosova sorunundan
ABD’nin savunma kalkan› projesine,
‹ran’a dönük sald›rgan politikaya kadar

pekçok konuda ABD politikalar›n›n kar-
fl›s›nda yer ald›. Keza eski Sovyetler Bir-
li¤i co¤rafyas›ndaki ülkeler üzerinde he-
gemonyas›n› güçlendirmek, kaybetti¤i
ülkeleri yeniden kazanmak için de büyük
bir ata¤a geçti, bunda baflar›l› da oldu. 

Çin ise, ABD’nin as›l ve en tehlikeli
rakibi olmakla birlikte, flimdilik
ABD’nin karfl›s›na aç›ktan ç›kmama tu-
tumunu sürdürmeye devam ediyor. Ön-
celikle pazar alanlar›n› geniflletiyor, geç-
miflte ABD’nin arka bahçesi konumunda
olan ya da ABD’nin mutlak hegemonya-
s›n› tafl›yan ülkeler de dahil olmak üzere,
dünya üzerinde ekonomik gücünü ve he-
gemonyas›n› h›zla büyütüyor. T›pk› geç-
miflte ABD’nin dünyaya “demokrasi” ta-
fl›mas› gibi, flimdi de dünyaya “Çin mo-
deli sosyalizm” tafl›yarak sömürgeci yü-
zünü gizlemeye çal›fl›yor. ABD karfl›t›
politikalar›n› ise, Venezüella gibi ülkele-
rin sözcülü¤ü ile dile getiriyor. 

Çin, ekonomik olarak her geçen gün
biraz daha güçlenirken, ABD pazar alan-
lar›n› kaybediyor. Kaybetti¤i her pazar
alan›, ABD ekonomisini biraz daha s›-
k›flt›r›yor ve ABD merkezli büyük bir

ekonomik bunal›m›n›n koflullar›n› güçlen-
diriyor, yak›nlaflt›r›yor. 

Afganistan ve Irak iflgalinin bafllad›¤›
dönemlerde, savafl›n çok h›zl› bir biçimde
yay›laca¤› düflünülüyordu; öyle olmad›.
ABD merkezli-tek kutuplu bir dengenin ol-
du¤u dönemlerde, savafllar ABD politika-
lar› do¤rultusunda h›zla yay›l›yor, kolayca
sonuçlan›yordu. Emperyalist dengelerin bu
kadar karmafl›k, kitlelerdeki savafl karfl›tl›-
¤›n›n bu kadar büyük (kimi zaman do¤ru-
dan eylemli biçimlerde ifade edilemese de)
oldu¤u dönemlerde ise, savafl›n seyri de
daha a¤›r, daha sanc›l› gelifliyor. Ancak bu
tablo, paylafl›lm›fl topraklar›n yeniden pay-
lafl›m› için bir emperyalist savafl›n yürütül-
dü¤ü gerçe¤ini de¤ifltirmiyor. 

Afganistan’da Taliban’›n yükselifli

11 Eylül sald›r›lar›n›n arkas›ndan,
ABD ilk ve en kolay hedef olarak Afganis-
tan’› belirlemiflti. Afganistan’daki emper-
yalist dengeler tam oturmam›fl görünüyor-
du; Taliban önderli¤indeki ülkede, zaten
uzun zamand›r hedefe çak›lm›fl bir yönetim
bulunuyordu; ABD’nin sald›r› planlar›na
cepheden karfl› ç›kan bir emperyalist ülke
yoktu. Bu koflullar ABD’nin ilk olarak ora-
ya sald›rmas›n› kolaylaflt›r›yordu. Petrol
bölgelerinde hakimiyeti ele geçirmek ama-
c›yla do¤rudan Ortado¤u’ya sald›rmak bel-
li riskler tafl›yordu, ancak savafl fliddetini
art›rmadan önce, Afganistan gibi, Orta As-
ya’n›n ba¤r›ndaki son derece stratejik
önemde bir ülkeyi ele geçirmifl olmak,
ABD’nin avantajl› konumda olmas›n› sa¤-
layacakt›. 

Ancak iflgalden sonraki 6 y›l, ABD’nin
planlad›¤›ndan çok farkl› biçimde geliflti.
Bafllang›çta Taliban güçleri geri çekildi;

2007’yi geride b›rak›rken

Ortado¤u’nun 
yang›n› dinmiyor

ABD
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ama bir taraftan Irak’ta büyüyen direniflten
güç alarak, bir taraftan iflgale karfl› tepki du-
yan Afgan halk›n›n deste¤ini kazanarak, bir
taraftan da Afganistan üzerinde hesaplar›
olan baflta Rusya olmak üzere farkl› emper-
yalistlerle iliflkilerini derinlefltirerek, yeniden
sahneye ç›kt›. Üstelik bu defa çok daha id-
dial›, çok daha güçlüydü. Afganistan’daki
ISAF (Uluslararas› Güvenlik Destek Gücü)
birliklerine sald›r›lar düzenlemeye, bunlara
önemli kay›plar verdirmeye bafllad›. 

Ocak ay›nda Brüksel’de gerçeklefltirilen
NATO D›fliflleri Bakanlar› toplant›s›nda,
ABD D›fliflleri Bakan› Rice, Afganistan’daki
savaflla ilgili olarak “Kazan›yoruz, bu yüz-
den savaflmaya devam ediyoruz” aç›klamas›-
n› yapt›. Gerçekte ise, Afganistan’da
ABD’nin kazanma ihtimali, her geçen gün
biraz daha azal›yor, ABD’nin “zaferi” her
geçen gün biraz daha uzaklafl›yor. Zaten, Ri-
ce’nin “Kalmal›y›z, savaflmal›y›z ve kazan-
mal›y›z” sözlerini sarfetti¤i sözkonusu aç›k-
lama, ayn› zamanda ABD’nin di¤er ülkeler-
den Afganistan savafl› için destek talebiyle
devam ediyordu. 

Bu toplant›n›n hemen arkas›ndan, fiubat
ay›n›n bafl›nda Afganistan’daki ISAF komu-
tas› ‹ngiltere’den ABD’ye geçti. Ve ayn›
günlerde Taliban, 2007’nin en kanl› y›l ola-
ca¤› tehdidinde bulundu. Sadece 2006 y›l›n-
da Afganistan’da yaklafl›k 4 bin kifli yaflam›-
n› yitirdi. Bunlardan 64’ü NATO askeriydi.
2006 y›l›, 2001’deki iflgal sonras›nda geri çe-
kilen Taliban güçlerinin savafl› yeniden yük-
seltti¤i ve iflgale karfl› direnifli büyüttü¤ü bir
y›l oldu. 2007’nin bafl›nda ISAF’›n komuta-
s›n›n ABD’ye geçmesinin hemen arkas›ndan,
Taliban da harekete geçti. fiubat ay›n›n son
günlerinde, ABD Baflkan Yard›mc›s› Dick
Cheney’in Afganistan ziyareti s›ras›nda,
ABD’nin Bagram askeri karargah›na bir inti-
har sald›r›s› düzenlendi. Taliban sözcüsü,
“Cheney’in üste olaca¤›n› biliyorduk” aç›k-
lamas›n› yapt›. Cheney’in yara almad›¤› ama
20 kiflinin öldü¤ü intihar sald›r›s›, Taliban’›n
gücünü ortaya koyan önemli bir eylemdi. 

Keza, NATO birliklerinin ABD askerle-
rinin yerini ald›¤› Kandahar, Helmand ve
Uruzgan’›n 20 bölgesi, 2007 y›l›n›n bafllar›n-
dan itibaren art›k Taliban güçlerinin eline
geçmiflti. 

Mart ay›nda Afganistan’da NATO ve Af-
gan kuvvetlerinin ortak tatbikat› bafllat›ld›.
Haflhafl üretiminin en çok yap›ld›¤› yer olan
Helmand eyaletini, Taliban’dan geri almak
üzere bafllat›lan bu harekatta 10 sivilin öldü-
rülmesi, Afgan halk›n›n tepkisiyle karfl›land›.
ISAF’›n bu sald›rganl›¤›na karfl› Celalabad
kentinde protesto gösterileri yap›ld›. 

May›s ay› sonunda ise Taliban, bir Chi-
nook helikopterini vurdu, enkaza bakmaya
gelen NATO birliklerini de pusuya düflürdü
ve geri çekilmek zorunda b›rakt›. 

2007 y›l›, Afganistan’daki rehine eylem-
leri yönüyle de önemli bir y›l oldu. Taliban
güçleri, Irak’taki direniflçilerden ö¤rendikleri
yöntemi uygulamaya bafllad›lar ve ülkedeki

yabanc›lara dönük rehin eylemlerine baflvur-
dular. Önce iki Alman’› kaç›rd›lar ve Al-
manya’n›n Afganistan’daki 3 bin askerini
geri çekmesini istediler. Arkas›ndan 23 Gü-
ney Koreli kaç›r›ld› ve Kore’nin 200 askeri-
ni geri çekmesini istediler. Her iki ülke de bu
talebi kabul etmedi. Bunun üzerine Taliban
da rehin flart›n› de¤ifltirmeye bafllad›. Art›k
rehin ald›¤› kiflilerin karfl›l›¤›nda hapisteki
Taliban üyelerinin b›rak›lmas› gibi, hayata
geçme ihtimali daha yüksek olan talepler ile-
ri sürüyorlar. 

Taliban güçleri, Irak’taki direniflin ders-
lerinden sadece rehin eylemleri yönüyle de-
¤il, genel olarak faydalanmaya çal›fl›yorlar.
Zaten Irak direniflinin ABD karfl›s›nda ald›¤›
baflar›, moral güç yönüyle de önemli bir etki
yarat›yor. Taliban’›n giderek büyüyen dire-
niflinin en önemli unsuru ise, iflgale karfl› tep-
kileri yükselen Afgan halk›. ‹flgal sonras›n-
da, öncesine göre çok daha zor flartlarda ya-
fl›yor Afganl›lar. Yoksulluk ve açl›¤›n yan›-
s›ra, savafl nedeniyle ölümler de halk› do¤ru-
dan etkiliyor. NATO sald›r›lar›, sivilleri de
hedef al›yor. Keza, ABD iflbirlikçisi yeni yö-
neticiler, uyuflturucu ticareti ve yolsuzluklar
konusunda eski yönetimden bile daha perva-
s›z davran›yorlar. Mesela, Devlet Baflkan›
Hamid Karzai’nin kardefli Ahmet Veli Kar-
zai, ülkenin en büyük uyuflturucu baronu ha-
line geldi. Bu durum da kitlelerin iflgalcilere
karfl› tepkilerini büyütüyor. 

Bu tepkiler, Afgan afliretlerinin de çö-
züm aray›fllar›n› güçlendiriyor. A¤ustos
ay›nda Kabil’de toplanan ‘bar›fl jirga’s›nda,
NATO ve ABD’nin Afganistan’dan kovul-
mas› ve yerine ‘‹slami ülkelerin birliklerinin
konuflland›r›lmas›’ ça¤r›lar› yükseldi. Afga-
nistan’dan 350, Pakistan’dan 300 afliret lide-
rinin biraraya geldi¤i dev çad›rdaki toplant›-
da, artan fliddete çözüm yollar› ele al›nd›.
Suikast girifliminden korkan Pakistan Devlet
Baflkan› Müflerref jirgaya gelmezken, Tali-
banla ba¤lant›l› 100 Pakistanl› afliret lideri
de boykot ederek kat›lmad›lar.

Taliban’›n askeri gücünün giderek art›-
yor oluflu da önemli bir konu. ‹ngiltere ve
ABD, Taliban’›n askeri gücünün Çin’e da-
yand›¤›n›, Çin yap›m› silahlar kulland›¤›n›
iddia ediyorlar. Taliban’›n kulland›¤› kara-
dan havaya füzeler, uçaksavar silahlar›, ro-
ketatarlar, yola yerlefltirilen bombalar gibi,
gerilla savafl›nda büyük önem tafl›yan silah-
lar Çin mal›. Geçmiflte Pakistan istihbarat›-
n›n bu silahlar› Taliban’a ulaflt›rd›¤› bilini-
yor. fiimdi ise ‹ran üzerinden böyle bir sev-
kiyat›n yap›lmas› oldukça yüksek bir olas›-
l›k. ‹ran, hem Çin etkisinin bölgede yay›lma-
s›na arac›l›k yap›yor, hem de Afganistan’a
kadar uzanan çok genifl bir alanda kendi ko-
numunu güçlendirmifl oluyor. Bölgede he-
men her ülkedeki ABD karfl›t› kesim, ‹ran ve
Çin ile iliflkilerini güçlendiriyorlar. 

Direniflin geldi¤i aflama, Afganistan hü-
kümetini geri ad›m atmaya zorluyor. Afga-
nistan Devlet Baflkan› Hamid Karzai, Eylül
ay›n›n sonunda Taliban lideri Molla Ömer
(ABD taraf›ndan terör suçuyla aran›yor) ve

Hizb-i ‹slami lideri Gulbettin Hikmetyar’a
bir anlaflma yapma ça¤r›s›nda bulundu ve
hükümette bakanl›k önerdi. Ekim ay›nda ise,
Taliban’›n olas› müzakereler için taleplerini
hükümete iletti¤i ortaya ç›kt›. Buna göre Ta-
liban, ülkede Amerikan iflgali sona ermeden
müzakerelere oturmayaca¤›n› kesin bir dille
belirtiyor. Ve müzakere flartlar› flöyle s›rala-
n›yor: Taliban’›n büyük oranda ele geçirmifl
oldu¤u Güney Afganistan’daki 10 bölgenin
kontrolü Taliban’a devredilecek; iflgalci bir-
liklerin ülkeyi terk etmesi amac›yla takvim
belirlenecek; cezaevlerindeki tüm Taliban
tutsaklar› en geç 6 ay içinde sal›verilecek. 

Bu görüflmelerin sürüyor olmas›, Tali-
ban’›n eylemlerini durdurmuyor. Kas›m ay›-
n›n bafl›nda, Afganistan’›n kuzeyinde ger-
çeklefltirilen bir intihar sald›r›s›nda bir mil-
letvekili heyetinin fabrika ziyareti hedef
al›nd›. Milletvekillerinin yan›s›ra tören için
getirilen ö¤rencilerin de öldü¤ü sald›r›,
2001’den bu yana gerçeklefltirilen en kanl›
sald›r› olma niteli¤ini tafl›yor. Keza Afganis-
tan’›n güney bölümlerinde hakimiyeti ele
geçiren Taliban’›n, ülkeyi ikiye bölen Hindi-
kufl Da¤lar›n›n kuzeyinde ilk defa bu türden
bir eylem gerçeklefltirmifl olmas› büyük bir
önem tafl›yor. 

Afgan savafl›n›n gerçek durumunu ortaya
koyan en çarp›c› aç›klama ise Ekim ay›n›n
sonunda ‹ngiliz Liberal Demokrat Parti eski
lideri Ashdow’dan geldi. Ashdow Afganis-
tan’daki yenilginin Irak’ta yenilmekten daha
kötü oldu¤unu söyleyerek “bu Pakistan’›n da
düflmesine ve fiiilerle Sünniler aras›nda bü-
yük çapl› bir savafla neden olur ve kendi ül-
kelerimizin iç güvenli¤i üzerinde ciddi bir
etki yarat›r” dedi. 

Pakistan’da Müflerref döneminin sonu

Afgan savafl›, Pakistan’daki dengeleri de
altüst ediyor. Pakistan Devlet Baflkan› Gene-
ral Müflerref yönetimi son aylarda oldukça
s›k›nt›l› günler geçiriyor. Pakistan’›n kuzey-
do¤usundaki bölgelerde Taliban etkisi her
geçen gün biraz daha büyüyor. ABD, bu bü-
yümeye karfl› mücadele etmesi için Müfler-
ref’i her geçen gün biraz daha s›k›flt›r›yor, iç-
te ise, Müflerref’e karfl› tepkiler art›yor.
Özellikle Taliban etkisini k›rmak için Tem-
muz ay›nda gerçeklefltirilen Lal Mescidi bas-
k›n›n›n arkas›ndan, Müflerref’in koltu¤u da-
ha fliddetli sallanmaya bafllad›. 

Lal Mescidi bask›n›, ülkedeki Taliban
örgütlenmesinin ne kadar güçlü oldu¤unu
çarp›c› bir biçimde gözler önüne serdi. Bu
mescid, medreselerin en büyüklerinden biri-
si; binlerce ö¤renci burada e¤itim görüyor,
hiyerarflik bir yap›lanma oluflturuyorlar, bafl-
kentte kendi ahlak polislerini dolaflt›r›yorlar,
fleriat mahkemeleri kurarak yarg›lamalar ya-
p›yorlar. 

Afganistan’da Sovyet iflgalinin bafllad›¤›
dönemde, Pakistan ve Afganistan’da do¤ru-
dan ABD taraf›ndan kurulan ve SB’ye karfl›
savaflmak üzere desteklenip büyütülen bu
dinci örgütlenmeler, ABD’nin “yeflil kuflak”
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yor. Taliban’›n gide-
rek büyüyen direnifli-
nin en önemli unsuru
ise, iflgale karfl› tepki-
leri yükselen Afgan

halk›. ‹flgal sonras›n-
da, öncesine göre çok
daha zor flartlarda ya-
fl›yor Afganl›lar. Yok-
sulluk ve açl›¤›n yan›-
s›ra, savafl nedeniyle
ölümler de halk› do¤-
rudan etkiliyor. NA-

TO sald›r›lar›, sivilleri
de hedef al›yor. Keza,
ABD iflbirlikçisi yeni
yöneticiler, uyuflturu-
cu ticareti ve yolsuz-

luklar konusunda eski
yönetimden bile
daha pervas›z
davran›yorlar. 
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projesinin de en önemli ayaklar›yd›lar. Af-
gan iflgalinin bitmesinin arkas›ndan, ülkenin
kuzeybat›s›na yerleflen bu silahl› militan
gruplar, merkezi hükümetten kendilerine
özerklik ald›lar ve ayr› bir yönetim olufltur-
dular, zaman geçtikçe örgütlenmelerini çev-
relerine do¤ru genifllettiler. Bugün Pakis-
tan’da resmi rakamlara göre 13 bin, Ulusla-
raras› Kriz Grubu’na göre ise 20 bin civar›n-
da medrese var ve bunlarda 200 binden fazla
ö¤renci e¤itim görüyor. ABD taraf›ndan ku-
rulup palazland›r›lan bu medreseler, bu gün
El Kaide ve Taliban gibi ABD’ye karfl› sava-
flan dinci örgütlenmelerin kadro kayna¤› du-
rumundalar. Ve ABD, bu dinci örgütlenme-
leri denetleyemedi¤i, etkisizlefltiremedi¤i ge-
rekçesiyle Pakistan’a sald›r› haz›rl›klar› ya-
p›yor, Pakistan hükümetini s›k›flt›r›yor. 

Medrese bask›n›, ABD’nin bu bask›s›n›
azaltmak amac›yla gerçeklefltirilmiflti, ancak
bask›n›n baflar›s›z olmas›, hem dinci örgüt-
lenmeleri daha da pervas›zlaflt›rd›, hem de
ABD’nin yeni planlar›n› devreye soktu. Eski
baflbakanlardan Benazir Butto’nun ülkeye
geri dönmesi de bu planlar›n bir parças›yd›. 

Ekim ay›nda yap›lan Devlet Baflkanl›¤›
seçimlerini kazanarak yeniden Baflkan seçi-
len Müflerref, Benazir Butto’nun ülkeye dö-
nüflüne izin verdi. Ülkedeki en büyük muha-
lefet grubu olan Pakistan Halk Partisi’nin li-
deri Butto, Müflerref’in Genelkurmay Bafl-
kanl›¤›’ndan istifa etmesi kofluluyla onun
Baflkanl›¤›n› destekleyece¤ini aç›klam›flt›.
Butto’nun dönüflü büyük kitle gösterileriyle
ve bu gösterileri kana bulayan bir intihar ey-
lemiyle karfl›land›. Sonras›nda ise olaylar
h›zla büyümeye devam etti. Üniformas›n› ç›-
karmam›fl olmas›n› “demokrasiye karfl› bir
tutum” olarak de¤erlendiren muhalifler, Mü-
flerref’e karfl› protesto eylemleri bafllatt›lar.
Kas›m ay›, hem bu eylemlerin hem de devlet
bask›s›n›n yükseldi¤i bir ay oldu. Müflerref,
ola¤anüstühal ilan etmeye ve Butto’yu evde
hapsetmeye varana dek önemli ad›mlar att›.
Ancak emperyalist ülkelerin de bast›rmas›
sonucu, Müflerref, Genelkurmay Baflkanl›¤›
görevinden ayr›ld› ve üniformas›n› ç›kard›.
Emperyalist ülkelerin ‘demokrasi’ anlay›fl›-
n›n ne kadar yüzeysel ve göstermelik oldu¤u,
bir giysi de¤iflikli¤i ile ülkeye ‘demokrasi’
geldi¤inin ilan edilmesiyle bir kere daha or-
taya ç›km›fl oldu. 

Bu arada, 8 y›l önce Müflerref taraf›ndan
askeri darbe ile devrilen eski baflbakan Na-
vaz fierif de sürgünden dönmek için bir giri-
flimde bulundu. Butto’dan önce, eylül ay›
içinde uçakla ‹slamabad’a gelen fierif, uça¤a
geri bindirilip 2000’deki gibi yeniden Suudi
Arabistan’a gönderildi. Kas›m ay›nda ülkesi-
ne dönmek için ikinci bir giriflimde bulunan
fierif, bu defa baflard›. Müflerref isteksiz de
olsa bu durumu kabullenmek zorunda kald›. 

Pakistan, savafl›n bafl›nda ABD’nin safla-
r›nda yer alm›flt›. Ancak savafl bafllad›ktan
sonra Afgan s›n›r›ndan geçen Taliban güçle-
rinin, Pakistan’daki dinci örgütlenmeler ile
ba¤lar›n› güçlendirmeleri, Pakistan’n›n Ku-
zey bölgelerinin Afgan direnifli için adeta lo-

jistik alan haline gelmesi ve Pakistan’›n bu
bölgelerdeki hakimiyetini tümden kaybet-
mesi, ABD ile Pakistan’›n aras›ndaki mesa-
fenin büyümesine neden oldu. 

Bu durumu gören ABD, Benazir But-
to’yu ülkeye göndererek iliflkileri yeniden
bir düzene sokmaya çal›flt›. Müflerref’e de
çok fazla dokunmadan (üniformas›n› ç›kar-
tarak demokrasiye geçti¤i yolunda bir kan-
d›rmaca ile) Butto-Müflerref ittifak›yla ülke-
yi daha rahat yönetmeyi planl›yordu. Ancak
Aral›k ay›n›n son günlerinde Butto’nun bir
suikastla öldürülmesi ve suikasttan Müfler-
ref’in sorumlu tutulmas› bütün planlar› altüst
etti; Pakistan’da kurulmaya çal›fl›lan denge-
ler bir kere daha yerinden oynad›. 

Irak üçe bölünüyor

2003 y›l›ndan bu yana Irak’ta iflgali bafla-
r›ya ulaflt›ramayan ABD, 2007 y›l›na, pek-
çok bakanl›¤›n de¤ifltirildi¤i yeni bir savafl
ekibi ve yeni bir Irak stratejisiyle bafllad›.
D›fliflleri Bakan› Colin Powell, Savunma Ba-
kan› Donald Rumsfeld, Baflkan Yard›mc›s›
Dick Cheney gibi isimler görevden al›nd›.
Savafl politikalar›nda yeterince sald›rgan ol-
mayan, Irak’tan çekilmeyi savunan ya da bir
biçimde ad› y›pranan kifliler de¤ifltirildi, ye-
ni ve daha ‘flahin’ bir ekiple yeni y›l› karfl›la-
d› ABD. 

Yeni ekip, ‘Yeni Irak Stratejisi’ ad› ve-
rilen plan› uygulamakla karfl› karfl›yayd›.
Bu plan›n temel unsurlar›; Ortado¤u’da fiii
etkisine karfl› Sünni bir blok yaratmak, Irak
içinde de fiii direniflçilere karfl› mücadele
etmek ve Sünnileri Sünni bloka dahil et-
mek, ‹ran’› hedefe çakarak ilk olarak Irak
topraklar›nda ‹ran’la bir savafl› bafllatmak
ve demagojik yöntemlerle Irak halk›n› ka-
zanmaya çal›flmak olarak özetlenebilir.  

ABD, Irak iflgaline bafllarken, as›l ola-
rak fiiilere dayanaca¤›n› düflünmüfltü. fiiiler,
Sünni yönetiminin bask›s› alt›nda tepki bi-
riktirmifllerdi çünkü. Sünnileri genel olarak
düflman ilan edip fiiilere yaslanan, Kürtleri
de kendisine yedekleyen bir iflgal politika-
s›yla bafllam›flt› ABD. Ancak geçen yakla-
fl›k 5 y›l, hesaplar› ve dengeleri altüst etti.
Bu süre içinde fiiiler, ABD’nin dayana¤› ol-
mak bir yana, iflgalin ve iflgalcilerin estirdi-
¤i terörün bask›s›yla, ABD’ye karfl› direnifli
büyüttüler. Bu arada, fiii ‹ran ile yak›nlafl-
maya bafllad›lar. Bu nedenle, 2007 y›l›na
gelindi¤inde, ABD’nin as›l hedefi fiii dire-
niflini k›rmak, Irak içindeki ‹ran etkisini bi-
tirmek haline gelmiflti. 

Hükümetteki dengeler de bu politika de-
¤iflikli¤inden etkilendi. 2006 y›l›nda Irak’ta
göstermelik biçimde yap›lan seçimlerde 40
kiflilik hükümet kurulmufl ve bakanl›klar
dengeli bir biçimde paylaflt›r›l›p Baflbakan-
l›k fiii Maliki’ye, Cumhurbaflkanl›¤› Kürt
Talabani’ye b›rak›lm›flt›. Sonras›nda 17
Sünni bakan istifa etti. Hükümet, fiii ve
Kürt bakanlar ile ABD’nin zorlamas› sonu-
cunda ayakta kald›. O dönemlerde, ABD
için as›l hedef hala Sünni direnifliydi. An-

cak 2007 y›l› ile birlikte fiiiler hedef tahtas›-
na çak›ld›kça fiii bakanlar ve fiii baflbakan,
her att›klar› ad›mda ABD’nin tepkisini al-
maya bafllad›. Son olarak A¤ustos ay›nda
Suriye ile ‹ran’a ziyaretler düzenleyen Ma-
liki, ABD’nin sert sözleriyle karfl›laflt›.
Bush, gerekirse hükümetin de¤ifltirilebilece-
¤i yönünde aç›klamalar yaparken, Maliki de
bu sözlerin alt›nda kalmad› ve “baflka yer-
lerde de dostlar bulabiliriz” dedi. 

Bunlar›n yan›s›ra, Irak’taki ‹ranl› diplo-
matlar›n tutuklanmas›, fiiilerin dini merkez-
lerine, sembollerine, fiii mahallelerin kala-
bal›k alanlar›na dönük bombal› sald›r›lar
gerçeklefltirilmesi, fiiiler ile Sünniler aras›n-
da mezhep çat›flmalar›n bafllat›lmas›, Ba¤-
dat’›n fiii semti fiuala ile Sünni semti Gaza-
liye’yi birbirinden ay›racak yüzlerce metre-
lik bir duvar›n infla edilmesi gibi ad›mlar da
ABD plan›n›n bir parças›yd›. fiii ordusunun
lideri Sadr ile Sünni direniflinin liderlerin-
den baz›lar›, mezhep çat›flmalar› yaratma-
mak için çeflitli ad›mlar att›lar; ancak ger-
çeklefltirilen provokasyonlar öylesine güç-
lüydü ki, iç çat›flmalar› engellemekte baflar›-
l› olamad›lar.  

ABD, Sünni bloku yaratmak için, önceli-
le Suudi Arabistan, M›s›r, Ürdün, Kuveyt gi-
bi Sünni yönetimlere sahip ülkeler ve Kör-
fezdeki Sünni emirlikleri biraraya getirmeye
çal›flt›. Ortado¤u’da ‹ran’›n giderek güçlen-
mekte oluflu, Lübnan’daki Hizbullah’tan Fi-
listin ve Suriye’ye kadar ‹ran etkisinin art›fl›,
bölgedeki Sünni ülkeleri, özellikle de Suudi
Arabistan’› fazlas›yla tedirgin ediyordu. Bu
ülkeler, sadece bölge dengeleri yönüyle de-
¤il, ‹ran’›n, kendi içlerindeki fiiiler üzerinde
etkili olma ihtimalinden de ürküyorlar. Bu
ülkeleri biraraya getiren bir baflka etken ise,
Irak’›n bölünmesi ihtimali. Bölünme oldu-
¤unda, ‹ran’›n daha fazla güçlenmesi, Arap
co¤rafyas›nda petrol zengini bir Kürt devle-
tinin kurulmas›, petrole sahip olmayan Sün-
ni bölgenin ise küçük ve etkisiz olarak kal-
mas›, Sünni ülkelerin istemedi¤i bir sonuç.
Bütün bu unsurlar› dikkate alarak, Türki-
ye’yi de yanlar›na çekmeye çal›flt›lar. Hatta
Suudi Arabistan Kral›, kalabal›k bir heyetle
ve bu gizli amaçla, Türkiye’ye bir ziyaret de
gerçeklefltirdi. 

Irak’taki Sünni direniflçiler de, bu Sünni
blok oluflturma çabalar›n›n bir parças› haline
getirildi. Direnifli sürdüren 7 örgütün temsil-
cileri, bölgedeki Türkiye ve Suudi Arabistan
gibi Sünni ülkelerin bask›s›yla, birleflme ka-
rar› ald›klar›n› aç›klad›lar. El Kaide ve Baas-
ç›lar d›fl›ndaki tüm Sünni direnifl örgütlerini
birlefltiren bu ittifak, Irak’taki sivillere dö-
nük sald›r›lar› El Kaide’nin gerçeklefltirdi¤i-
ni söylerek, El Kaide ile aras›na kesin bir s›-
n›r çekiyor. Zaten ABD’nin Yeni Irak Pla-
n›’n›n en önemli unsurunu, Sünni örgütlerin
El Kaide’yi d›fllamas› ve ona karfl› savaflma-
s› oluflturuyordu. Bu yan›yla, “ABD iflgaline
karfl› birlikte savaflma” karar› ald›klar›n›
söyleyen bu örgütler, asl›nda ABD’nin iste-
di¤i s›n›rlara çekilmifl oluyor. Di¤er taraftan,
‹ran’›n kendilerine para ve silah teklif etti¤i-
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ni, ama ‹ran’a güvenmedikleri için bu teklifi
kabul etmediklerini de söylüyorlar. ‹ran’a
güvenmeyen bu örgütler, Arap ülkeleri ve
BM’ye güveniyor ve Irak d›fl›nda bir yönetim
merkezi kurmak için yard›m talebinde bulun-
maya haz›rlan›yorlar.  

ABD’nin Irak’› üçe bölme planlar› da her
geçen gün biraz daha somutlafl›yor ve yak›n-
lafl›yor. ABD’nin Demokrat Parti baflkan
aday adaylar›ndan Senatör Joseph Biden’in
haz›rlad›¤› “yumuflak bölünme plan›” bunun
son örne¤i. Geçti¤imiz Temmuz ay›nda gün-
deme gelen bu plana göre, Irak, “Kürdistan,
fiiistan ve Sünnistan” olarak, merkezi bir hü-
kümet taraf›ndan bir arada tutulan üç yar›
özerk bölgeye ayr›lacak. Nüfusun kar›fl›k ol-
du¤u bölgelerdeki insanlar›n, mezhep çat›fl-
malar›ndan zarar görme korkusuyla bulun-
duklar› yerleri terketmeleri ve kendi mezhep-
lerinin ço¤unlukta oldu¤u bölgelere göç et-
meleri, bu plan› kolaylaflt›ran etkenlerden bi-
ri. Böylece Irak kentleri giderek daha homo-
jen bir hale geliyor.  

Ancak Irak’›n üçe bölünmesi plan›, ABD
aç›s›ndan giderek daha karmafl›k bir hale dö-
nüflüyor. ABD, Ortado¤u politikas›n›n mer-
kezine “Sünni blok”u koyuyor, ama hem
Sünni ülkeler, hem de Sünni direniflçiler
Irak’›n bölünmesine karfl› ç›k›yor ve bu ko-
nuda ABD’nin karfl›s›nda yer al›yorlar. Son
olarak Eylül ay›n›n sonlar›nda toplanan ABD
Senato’su, Irak’ta merkezi devleti da¤›tma-
yan, ancak yerel özerklikleri art›ran “etnik
temelde bölünmeyi” haz›rlayan plana yeflil
›fl›k yakt›. Böylece ABD, Irak’ta biraz daha
zaman kazanm›fl oldu. 

Irak’›n bölünmesini en çok isteyen kesim
olan Kürtler, komflu ülkelerin hepsiyle so-
runlar yafl›yor. Türkiye, ‹ran ve Suriye, bir
Kürt devletinin kurulmas›na kesin olarak
karfl› ç›k›yorlar ve “Kürt karfl›tl›¤›” noktas›n-
da birleflerek, ABD karfl›t› bir çizgi olufltur-
maya yöneliyorlar. Kürtler ise, savafl s›ras›n-
da ve sonras›nda ABD’nin politikalar› do¤-
rultusunda att›klar› ad›mlar›n karfl›l›¤›n› Ker-
kük referandumu ve ba¤›ms›z devlet konula-
r›nda almak için art›k giderek daha fazla sa-
b›rs›zlan›yorlar. fiiiler ise, uzunca bir zaman-
d›r, t›pk› Lübnan’daki Hizbullah gibi, ‹ran’›n
uzant›s› durumundalar; bölünme onlar›n
‹ran’la iliflkilerini güçlendirecek. 

Asl›nda ortada bir hükümet ve birleflik
bir Irak devleti olmad›¤›n›n iflaretleri her ve-
sileyle tekrar görünüyor. Mesela Türkiye ile
iliflkiler ve PKK konusunda fii-
i Baflbakan’›n yapt›¤› bir konuflma, hemen
arkas›ndan Kürt bir yetkili taraf›ndan tekzip
ediliyor. Ya da Irak petrollerinin nas›l payla-
fl›laca¤› henüz netleflmemiflken, Kürt bölge-
sinin federal meclisi, kendi petrol yasas›n› ç›-
kart›yor, emperyalistlerle anlaflmalar imzal›-
yor ve Türk firmalar›n›n da içinde oldu¤u ki-
mi flirketler ve konsorsiyumlar burada petrol
arama-ç›karma faaliyetlerine bafll›yorlar. 

ABD’nin plan›n›n bir parças› da Irak’tan
kademeli olarak çekilmek fleklinde aç›kland›.
Ancak bu plan, gerçekten çekilmeyi ifade et-

miyor. ABD yönetimi, son derece politik bir
biçimde, “çekilmek için önce daha fazla
yüklenmek”ten sözediyor. Yani önce asker
say›s› art›r›lacak, Irak’ta istikrar sa¤land›kça
çekilme gerçeklefltirilecek. Dolay›s›yla yeni
bir fley yok. 

Di¤er taraftan, ABD Irak’taki silahl›
kuvvetlerinin biçimini de¤ifltirme yönünde
önemli ad›mlar at›yor. ABD ordusunun ver-
di¤i kay›plar kendi içinde büyük tepkiler ya-
ratt›¤›, bu kay›plar› önlemeyi de baflaramad›-
¤› için, farkl› biçimleri devreye sokuyor.
Irakl› silahl› güçleri mafla olarak kullanmak
bu biçimlerden birisiydi, iflgalden bu yana
fazlas›yla kulland› da. Ancak Irak’›n bölün-
me haz›rl›klar›, hükümetteki fii-
i a¤›rl›¤›n koydu¤u engeller, bu yöntemi et-
kili kullanmas›n›n önünde engel oluyor.
ABD, yeni oluflturulacak Irak ordusunda 200
bin kiflilik bir gücün peflmergelere tahsis
edilmesini ve ordudaki kritik noktalar›n
Kürtlere b›rak›lmas›n› planl›yor. Böylece or-
du üzerindeki hakimiyetini koruyabilece¤ini
düflünüyor. 

Bir baflka yöntem, Sünni direniflçilerin
ABD’ye karfl› olan savafl gücünün El Kai-
de’ye yöneltilmesi. ABD bu konuda yol al-
maya çal›fl›yor. Ekim ay›nda ç›kan bir habe-
re göre, Sünni afliretlerden gelen 50 bin ‘gö-
nüllü’, El Kaide ile savaflmak üzere ABD ta-
raf›ndan silahland›r›l›yor, e¤itimden geçirili-
yor ve bu ‘gönüllüler’ ABD ordusu ile birlik-
te operasyonlara kat›l›yorlar. 

ABD’nin giderek gelifltirdi¤i as›l yöntem
ise, özel güvenlik flirketlerine dayal› paral›
askerli¤in yayg›nlaflt›r›lmas›. Bu flirketlerin
elemanlar›, katil, psikopat, ipini koparm›fl,
yaflamda tutunaca¤› ve kaybedece¤i bir fley
kalmam›fl unsurlardan oluflturuluyor. Bu ka-
tiller, Irakl›lar üzerinde dizginsiz bir terör es-
tiriyor, katliamlar gerçeklefltiriyor, son dere-
ce keyfi bir biçimde davran›yorlar. Yasal
olarak Irak’taki ABD ordusundan bile daha
fazla haklar› ve üstünlükleri, dokunulmazl›k-
lar› var. Bu yüzden her tür k›s›tlaman›n ve
hesap verme mekanizmas›n›n üzerinde dav-
ran›yorlar. Bu özel güvenlik flirketleri saye-
sinde, Irak’tan ABD’ye dönen asker cenaze-
lerinde bir azalma gerçekleflti elbette, ancak
Irak halk›n›n üzerindeki terör ve vahflet artt›. 

Kürt devletinin önündeki engeller

Daha ’91 y›l›ndaki I. Körfez Savafl› ön-
cesinde, Kürt bölgesi özerk bir bölge niteli-
¤ini tafl›yordu. Saddam yönetimi alt›nda
Kürtler özerk bir yönetime sahiptiler. Körfez
Savafl› sonras›nda ABD, Irak hükümetinin
“35. Paralelin üstü” olarak adland›r›lan bu
bölgeye herhangi bir biçimde kar›flmas›n›
engelledi ve burada, devlet olmayan ama
devlet gibi kurumsallaflmaya çal›flan, isimsiz
bir bölge oluflturdu. O tarihten bu yana Kürt-
lerin kendi devletlerini ilan etme istek ve ça-
balar› h›z kazand›. 

Irak’›n iflgalinden sonra ise, ayr› devlet
konusu çok daha güçlü bir biçimde Kürtler
taraf›ndan dile getirildi. Ancak aradan geçen

y›llara ra¤men, bu konuda at›lan tek resmi
ad›m, Irak’ta gevflek bir federasyon yap›lan-
mas›na yeflil ›fl›k yak›lmas› oldu. Irak’›n en
zengin petrol yataklar›na sahip olan bu böl-
gede ayr› bir devlet kurulmas›, ne Irak’›n di-
¤er parçalar›, ne de komflu ülkeler ve di¤er
emperyalistler taraf›ndan kabul edilmiyor
çünkü. Bu konuda ciddi engeller oluflturulu-
yor. Hatta ABD bile, hem komflular›n›n hep-
siyle kavgal›, denize ç›k›fl› olmayan bir Kürt
devletinin kendisine çok faydal› olamayaca-
¤›n› düflündü¤ü için, hem de henüz dengele-
rin tam olarak oturmad›¤›n› gördü¤ü için,
ba¤›ms›z devlet üzerine planlar› ertelemeye,
daha yumuflak geçifller yaratmaya çal›fl›yor.
Hem Kürtleri uzaklaflt›rmamak hem de Kürt
devletinin kurulmas›n› istemeyen kesimleri
karfl›s›na almamak için, iflgalin bafl›ndan bu
yana bu yöntemi kullan›yor. 

Irak Kürdistan› için gündeme gelen ola-
s›l›klardan biri “Tayvan modeli” olarak ta-
n›mlad›. Tayvan, 1945’te Çin’de devrim ger-
çekleflti¤inde kaçan karfl›devrimci güçlerin
bir adada kurdu¤u bir devlet. Çin, bu aday›
da kendi topraklar›na katmak istiyor, kendi-
sine ait oldu¤unu söylüyor, ancak ABD’yi
arkas›na alm›fl olan Tayvan, flimdilik buna
direnebiliyor. Çin’in tan›mad›¤›, ancak dev-
let olarak kabul gören bir ülke Tayvan. Tür-
kiye’ye de Kürt devleti konusunda bu öneri-
liyor. Ad› devlet olmayan, fiili bir devlet ku-
rulsun ve Türkiye de bunu tan›y›p muhatap
als›n. 

Kürt devletinin kurulmas›na cepheden
karfl› ç›kan ülkelerin bafl›nda Türkiye bulu-
nuyor. Bu öylesine bir karfl› ç›k›fl ki, bir ta-
raftan Kürt bölgesinde petrolden inflaata ka-
dar çeflitli sektörlerde yat›r›mlar yap›yor, bir
taraftan da, ABD ile kurdu¤u iliflkileri ger-
ginlefltirme pahas›na, bölgede Suriye ve ‹ran
ile birlikte Kürt devletine karfl› bir blok olufl-
turmaya çal›fl›yor. 

Türkiye’nin as›l hesab›, Kürt bölgesinde-
ki petrol üzerine kurulu. Irak’taki paylafl›l-
m›fl topraklar yeniden paylafl›l›rken, Türkiye
de kendine pay oluflturmaya çal›fl›yor. Kürt
bölgesindeki zengin petrol yataklar› gözleri-
ni kamaflt›r›yor. Bu nedenle kimi zaman Os-
manl›’dan kalma haklar›n› öne sürüyor, kimi
zaman 1926 tarihli Ankara Anlaflmas›n› ha-
t›rlatarak Musul üzerinde garantörlük hakk›
oldu¤unu iddia ediyor, kimi zaman da Türki-
ye’den Kürt bölgesine geçifl yapan, burada
bar›nan PKK’nin arkas›ndan s›cak takip da-
yatmas›nda bulunuyor. 

Türkiye, ‘91’den 2003 y›l›na kadar ge-
çen 11 y›l içinde 24 defa Kürt bölgesine,
PKK’lileri imha etme amaçl›, s›n›rötesi ope-
rasyonlar düzenledi. Hatta ’93 y›l›nda Kürt
iflbirlikçilerin PKK’ye sald›rmas›n› da sa¤la-
d›. Türkiye’nin belli düzeylerde rahatça at›n›
oynatabildi¤i, Kürt iflbirlikçilerin Türkiye ile
yak›n iliflkiler kurdu¤u, hatta Türkiye pasa-
portu kullanarak baflka ülkelere gidebildi¤i
dönemlerdi o y›llar. Irak iflgalinden sonra da
Türkiye bu iliflkileri kullanarak bölgeye gire-
bilece¤ini düflündü ama yan›ld›. 

Irak’›n bölünmesi-
ni en çok isteyen ke-

sim olan Kürtler,
komflu ülkelerin hep-
siyle sorunlar yafl›yor.
Türkiye, ‹ran ve Suri-
ye, bir Kürt devletinin

kurulmas›na kesin
olarak karfl› ç›k›yor-
lar. Kürtler ise, savafl
s›ras›nda ve sonras›n-
da ABD’nin politika-
lar› do¤rultusunda at-
t›klar› ad›mlar›n kar-
fl›l›¤›n› Kerkük refe-

randumu ve ba¤›ms›z
devlet konular›nda al-
mak için art›k giderek
daha fazla sab›rs›zla-

n›yorlar. fiiiler ise,
uzunca bir zamand›r,

t›pk› Lübnan’daki
Hizbullah gibi,

‹ran’›n uzant›s› duru-
mundalar; bölünme

onlar›n ‹ran’la iliflki-
lerini güçlendirecek.
Asl›nda ortada birle-
flik bir Irak devleti ol-
mad›¤›n›n iflaretleri

her vesileyle görünü-
yor. Mesela Türkiye
ile iliflkiler ve PKK

konusunda fiii Baflba-
kan’›n yapt›¤› bir ko-
nuflma, hemen Kürt
bir yetkili taraf›ndan
tekzip ediliyor. Ya da
Kürt bölgesinin fede-
ral meclisi, kendi pet-
rol yasas›n› ç›kart›yor,

emperyalistlerle an-
laflmalar imzal›yor ve
Türk firmalar›n›n da
içinde oldu¤u kimi

flirketler ve konsorsi-
yumlar burada petrol
arama-ç›karma faali-
yetlerine bafll›yorlar.
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Herfleyden önce Kürt örgütler art›k Tür-
kiye ile de¤il, ABD ile iflbirli¤i yürütüyorlar-
d›. Ayr›ca savafla aktif destek vermedi¤i için
Türkiye’nin ABD ile iliflkileri de bozulmufl-
tu. Bu koflullarda, Türkiye’nin Kürt bölge-
sinde operasyon düzenleme rahatl›¤›, sadece
Kürt yönetiminin de¤il, ABD’nin de engeli-
ne tak›lmaya bafllad›. 

ABD, bugüne kadar gerçeklefltirilen ope-
rasyonlar›n, PKK’yi yoketmeye yaramad›¤›-
n› hat›rlatarak, bu operasyonlara aç›kça karfl›
ç›k›yor. Hatta Türkiye’nin operasyon söyle-
mini sertlefltirmesi ve s›n›ra y›¤›na¤›n› art›r-
mas› üzerine, May›s ay›nda ABD’ye ait F-16
savafl uçaklar›, güney s›n›r›ndan Türkiye’ye
girdi, gözle görülebilecek bir irtifada ve ses
h›z›ndan iki kat h›zl› bir uçuflla 100 km yol
katetti, 450 km görüntüleme yapt›. Böylece
kendi inisiyatifi d›fl›nda herhangi bir giriflime
izin vermeyece¤ini hat›rlatt›.

ABD, Türkiye’nin Kürt yönetimi ile ma-
saya oturmas›n› ve PKK konusunu geriye it-
mesini istiyor. Bunu tabi ki, Kürtler için de-
¤il, kendi gelece¤ini düflünerek yap›yor. Kürt
yönetimini ve PKK’yi gelecekteki ‹ran sava-
fl›nda kullanmak istiyor.  

ABD’nin Yeni Irak Plan›’n›n bir parças›-
n› da Kürt sorunu konusunda devreden ç›k-
mak, Türkiye’yi genel olarak Irak hükümeti
ile, hatta kritik önemdeki konularda do¤ru-
dan Kürt bölgesinin yönetimi ile karfl› karfl›-
ya b›rakmak oluflturuyor. Bu konuda ilk ad›-
m› Ocak ay›nda att›lar. Irak Milli Petrol fiir-
keti SOMO, Irak’a petrol ürünleri tafl›yan ve
sözleflme süreleri dolmufl olan Türk firmala-
r›na, yeni sözleflmeleri Kürt yönetimi ile yap-
may› dayatt›. Türkiye’nin kesin karfl› ç›k›fl›
üzerine bundan vazgeçtiler. 

Di¤er taraftan, Kürt bölgesinde PKK’ye
yönelik yap›lacak fleyler de Kürt yönetimine
b›rak›ld›. “PKK ile Mücadele” için oluflturu-
lan koordinasyon kurulunun ABD’li üyesi,
KDP lideri Barzani ile görüflmesinin arkas›n-
dan, PKK’ye yönelik askeri operasyonlar›n,
Kürt bölgesindeki peflmergelerden oluflan
Irak ordusuna b›rak›ld›¤›n› aç›klad›. 

Türkiye’nin kulland›¤› yöntemlerden biri
de Irak Türkmen Cephesini Kürt yönetiminin
karfl›s›na ç›karmak. Operasyon yapamad›¤›
dönemde, ITC arac›l›¤›yla Mahmur’da ve
Erbil’de bombal› sald›r›lar düzenlemekten
çekinmiyor. Böylece hem Kürt yönetimini
uyarm›fl, hem de Kürt yönetiminin “Irak’ta
en güvenli bölge bizim bölgemizdir” iddias›-
n› bofla ç›karm›fl oluyor. 

Kürt yönetimi ise, Türkiye’yi kendi ala-
n›ndan uzak tutmak için, giderek daha cesur
ad›mlar at›yor. Ne zaman Türkiye’nin ope-
rasyon düzenlemesi gündeme gelirse, Barza-
ni de Türkiye’yi tehdit ediyor. Ve bu tehdit-
lerin dozu her geçen gün art›yor. Bafllang›çta
Barzani daha çok “Türkiye bölgemize girer-
se biz de cevap veririz” benzeri savunmac›
tehditlerde bulunuyordu. Son olarak “Türki-
ye Kerkük’e kar›fl›rsa, biz de Diyarbak›r’a
kar›fl›r›z” tehdinini savurmas›, Kürtlerin art›k
kendine ve ABD’ye daha güvenli oldu¤unu

gösteriyor. Eylül ay›n›n son günlerinde Tür-
kiye ile Irak hükümeti aras›nda, PKK’ye kar-
fl› imzalanan anlaflma, Kürt yönetiminin bas-
t›rmas› ile flekillendi. Türkiye’nin en çok
üzerinde durdu¤u ‘PKK operasyonlar›nda s›-
cak takip’ konusu anlaflma metninde yer al-
mad›.

Asl›nda Türkiye’nin en büyük s›k›nt›s›
Kürt bölgesi konusunda, politikas›n›n tam
anlam›yla netleflmemifl, dalgal› yap›s›. Hü-
kümetin Kürt yönetimiyle daha yak›n iliflki-
ler kurma, askerin ise daha tehditkar davran-
ma tutumu, bu dalgal› seyri net bir biçimde
gösteriyor. Bir taraftan Türk burjuvazisi
Kürt bölgesine yat›r›mlar yap›yor, emperya-
list petrol flirketleri ile ortakl›klar kurarak
anlaflmalar imzal›yor. Di¤er taraftan, kurula-
cak bir Kürt devletinin kendileri için büyük
bir tehdit olaca¤›n› düflünüyorlar. Ancak a¤›r
basan geleneksel Türk politikas›, Kürt devle-
tini kendisi için bir tehdit olarak görüyor ve
hem Türkiye’nin Kürt illerindeki, hem de
güneydeki zengin petrol yataklar›n› düflüne-
rek, buna sald›rgan bir biçimde karfl› ç›k›yor.  

Bir Kürt devletinin kurulmas›na Türkiye
kadar tepkili olan bir baflka ülke de ‹ran. ‹ran
da kendi içindeki Kürtlerin bu devletten etki-
lenece¤ini düflünüyor. Bu nedenle içte Kürt-
ler üzerindeki bask›y› art›r›rken, Kandil Da-
¤›’na da bombalar ya¤d›r›yor. Böylece Tür-
kiye’ye “ayn› saftay›z” mesaj›n› da gönder-
mifl oluyor. 

Kürt yönetimi ise, devlet olma yolunda
ad›mlar›n› sab›rl› bir biçimde at›yor. Kendi
bayra¤›n›, kendi ulusal marfl›n› kullan›yor,
Irak hükümetinin ald›¤› kararlar›, kendi ulu-
sal meclisi onaylamad›¤› koflulda uygulama-
yaca¤›n› ilan ediyor. Irak Baflbakan› Mali-
ki’nin Türkiye ile yapt›¤› PKK karfl›t› anlafl-
malar›, “Maliki’nin yapaca¤› hiçbir anlaflma
bizi ba¤lamaz” diyerek reddediyor. Bir taraf-
tan da Kerkük’ün bir Kürt flehri olmas› konu-
sunda giriflimlerini güçlendiriyor. Ker-
kük’ün tart›flmal› demografik yap›s›, Kürtle-
rin lehine yeniden düzenleniyor, bölgedeki
Araplar, baflka yerlere göç etmeleri konusun-
da teflvik ediliyor, baflka bölgelerden Kürtler
buraya tafl›n›yor. Kay›tlar olmad›¤› için, so-
runu çözecek tek mekanizma olarak referan-
dum yap›lmas› karar› al›nm›flt›. Ancak yap›-
lacak referandumda, Kürtlerin a¤›rl›kta ç›k-
mas›, bölgedeki tüm ülkelerin ve Irak’›n di-
¤er güçlerinin büyük tepkisini çekecek bir
durum. Kürt yönetimi, Kerkük’ü ele geçirdi-
¤i koflulda çok güçlenmifl olacak; bunu da
Kürtler ve ABD d›fl›nda kimse onaylamaya-
cak. Bu nedenle referandum tarihi erteleni-
yor, uygun koflullar›n haz›rlanmas› bekleni-
yor. 

Kürt yönetimi, bir taraftan ABD’nin iste-
¤i do¤rultusunda, ‹ran ile yürütülecek bir sa-
vafla haz›rlan›rken, bir taraftan da kendisini
güvenceye almaya çal›fl›yor. Bugün ABD ile
iliflkileri son derece iyi; ABD ‹ran savafl› ön-
cesinde Kürtleri haz›rlamak için çeflitli
ad›mlar at›yor. Y›l›n bafl›nda Irak’a atanan
yeni komutan›n Korgeneral David Petraeus

olmas› bile bunun göstergesi. Petraeus, ka-
muoyunda “çuvalc› general” olarak bilinen,
Süleymaniye’de Türk askerlerinin bafl›na çu-
val geçirmesiyle ve Kürtlere yak›nl›¤› ile bi-
linen bir komutan. 

Ancak 2003’ten bu yana yaflanan tüm ge-
liflmelere ra¤men; Irak savafl›nda ABD’nin
maflas› olarak hiç itiraz etmeden çeflitli ope-
rasyonlara kat›lmalar›na; ABD’nin istedi¤i
tüm ad›mlar› atmalar›na ra¤men, Kürt yöne-
timi ABD’ye karfl› belli bir güvensizlikten
de kurtulamam›fl durumda. ABD’nin Irak’ta-
ki çabalar›n›n baflar›s›zl›¤a u¤ramas› olas›l›-
¤›na karfl›, Washington’dan Kürtlerin koru-
naca¤› yönünde güvenlik garantisi vermesini
istedi. Irak Devlet Baflkan› Celal Talaba-
ni’nin o¤lu Kubad Talabani, yapt›¤› bir ko-
nuflmada, ABD’nin 1975’te ve 1991’de
Kürtleri nas›l yanl›z b›rakt›¤›n› hat›rlatarak
güvensizliklerini ifade etti. Irakl› Kürtlerin
1975’te Ba¤dat yönetimine karfl› gerçeklefl-
tirdi¤i ayaklanmalar, önce ABD taraf›ndan
k›flk›rt›lm›fl ve desteklenmifl, sonras›nda ise
müdahale etmeyen ABD, Ba¤dat yönetimi-
nin bu ayaklanmalar› bast›rmas›na göz yum-
mufltu. 1991’de ise önce ba¤›ms›z devlet sö-
zü vermifl, ancak bunu hayata geçirmeyerek
ne oldu¤u belirsiz bir sürece b›rakm›flt›. fiim-
di ise Talabani, ABD’nin geçmiflte yapt›¤›
gibi kendilerini ortada b›rakmamas›n›, devlet
kurma iznini bu defa vermesini istiyor. 

Ulusal ba¤›ms›zl›k savafllar›, as›l olarak
II. Emperyalist savafl döneminde yafland› ve
ülkelerin ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmesiyle so-
nuçland›. Kürt yönetimi ise, ne zaman ulusal
ba¤›ms›zl›k konusunda hareketlense, emper-
yalist ülkelere yaslanmaya, onlardan icazet
almaya, onlar›n deste¤i ile bunu baflarmaya
u¤raflt›. Ancak emperyalistlerin, sadece ken-
di ç›karlar›n› gözettiklerini, bu ç›karlara ba¤-
l› olarak, maflalar›n› bile rahatl›kla gözden
ç›karabildiklerini unuttu. Bugün de Kürt yö-
netimi, kendi gücüyle, kendi halk›n›n irade-
siyle ve gerçek bir ba¤›ms›zl›k için harekete
geçmek yerine, ABD emperyalizminin ma-
flas› olarak savaflmaya ve böylece devlet kur-
ma icazeti almaya çal›fl›yor. Bu defa da
ABD’nin onu ortada b›rakmayaca¤›n›n ga-
rantisi elbette ki yok. 

Türkiye’nin Aral›k ay› içinde gerçeklefl-
tirdi¤i operasyon, bu gerçe¤i bir kere daha
kan›tlad›. Türkiye, ABD’nin izni ve istihba-
rat› ile Kandil Da¤›’ndaki PKK noktalar›na
dönük bir operasyon gerçeklefltirdi. Daha ya-
k›n bir zamana kadar “Bir Kürt kedisini bile
vermem” diyen Talabani, Türkiye’nin Kürt
köylerini bombalamas›n› seyretmek zorunda
kald›. Türkiye ile savafl›n bafl›ndan beri sal-
lant›l› olan iliflkilerin daha da kötüye gitme-
sini, Türkiye’nin tamamen kopmas›n› iste-
meyen ABD, PKK’ye karfl› operasyon iznini
vermek zorunda kald›. Ve Türkiye Kandil
da¤lar›n› bombalarken, aralar›nda yap›lan ifl-
birli¤i anlaflmas›n›n bir sonucu olarak, Kan-
dil’in ‹ran taraf›nda kalan bölümü de ‹ran ta-
raf›ndan bombaland›. 

Sürecek

Ulusal ba¤›ms›zl›k
savafllar›, as›l olarak
II. Emperyalist savafl
döneminde yafland› ve
ülkelerin ba¤›ms›zl›k-
lar›n› ilan etmesiyle
sonuçland›. Kürt yö-
netimi ise, ne zaman

ulusal ba¤›ms›zl›k ko-
nusunda hareketlen-

se, emperyalist ülkele-
re yaslanmaya, onlar-

dan icazet almaya,
onlar›n deste¤i ile bu-
nu baflarmaya u¤raflt›.
Ancak emperyalistle-
rin, sadece kendi ç›-
karlar›n› gözettikleri-
ni, bu ç›karlara ba¤l›
olarak, maflalar›n› bi-
le rahatl›kla gözden

ç›karabildiklerini
unuttu. Bugün de

Kürt yönetimi, kendi
gücüyle, kendi halk›-
n›n iradesiyle ve ger-
çek bir ba¤›ms›zl›k

için harekete geçmek
yerine, ABD emperya-
lizminin maflas› ola-

rak savaflmaya ve böy-
lece devlet kurma ica-
zeti almaya çal›fl›yor.
Bu defa da ABD’nin
onu ortada b›rakma-

yaca¤›n›n garantisi el-
bette ki yok. Türki-

ye’nin Aral›k ay› için-
de gerçeklefltirdi¤i

operasyon, bu gerçe¤i
bir kere daha kan›tla-
d›. Daha yak›n bir za-
mana kadar “Bir Kürt
kedisini bile vermem”
diyen Talabani, Tür-
kiye’nin Kürt köyleri-
ni bombalamas›n› sey-
retmek zorunda kald›. 
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Sayfa 2’de sürüyor

2007’yi geride
b›rak›rken

ORTADO⁄U’NUN
YANGINI D‹NM‹YOR

2007’nin son günlerine, dünyada
ve ülkemizde patlayan bombalarla gi-
rildi. Emperyalist iflgal alt›ndaki top-
raklarda kan ve gözyafl› zaten hiç din-
medi. Kitle katliamlar›, seri cinayetler,
iflkenceler, tüm h›z›yla sürdü, sürü-
yor…  Irak, Afganistan, Filistin’den
sonra flimdi giderek yo¤unlaflan bi-
çimde Pakistan ve Kürdistan’da da
kan gövdeyi götürüyor.

ABD’nin Afgan iflgalinde önemli
bir yer tutan Pakistan’da ortal›k toz
duman. General Müflerref’in darbesi,
sürgündeki liderlerin ülkeye dönüflü,
arka arkaya gerçekleflen suikastler ve
son olarak Benazir Butto’nun öldürül-
mesi ile flimdi ülkenin siyasal gelece-
¤i tam bir belirsizlik içinde. Ameri-
ka’n›n Butto ile Pakistan’› sa¤lama al-
ma giriflimi, böylece fiyaskoyla so-
nuçlanm›fl oldu. fiu anda en büyük
korkular›, Afganistan gibi Pakistan’da
da Taliban’›n güçlenmesi… 

Irak’ta da sular durulmuyor.
ABD’nin her yeni plan›, aya¤›na dola-
n›yor. Ortado¤u’da ‹ran’›n güç kazan-
mas›n›n ard›ndan gelifltirdi¤i “Sünni
blok” bir türlü dikifl tutmad›. Keza
ABD’nin kendini en güvende hissetti-
¤i Kuzey Irak’ta (Güney Kürdistan) bi-
le, belirsizlikler sürüyor. 2007 sonun-
da yap›lmas› gereken Kerkük referan-
dumu, anayasal bir hüküm olmas›na
ra¤men yap›lmad›. Daha önce refe-
randumun ertelenmesi durumunda
“iç savafl ç›kaca¤›” tehdidini savuran
Kürt yetkililer, flimdi ertelemeyi 6 ayla
s›n›rl› tutmaya çal›fl›yor. 

Kürt bölgesini sadece Kerkük de-
¤il, Türkiye’nin “s›n›rötesi operasyo-
nu” da fazlas›yla rahats›z ediyor. Böl-
gedeki tüm Kürtlerin lideri olmaya so-
yunan Barzani, PKK kamplar›n›n
bombalanmas›na göz yummakla bir-
likte, Kürt halk›n›n deste¤ini yitirme-
mek için bombalanan köyleri ziyaret
ediyor, operasyonlar›n durmas›n› isti-
yor, Irak’› ziyaret eden ABD D›fliflleri
Bakan› Rice ile görüflmüyor vb… Di-
¤er yandan Türkiye’nin kendisi için
de bir tehdit unsuru oldu¤unu bildi-
¤inden, son geliflmeler onu tedirgin
ediyor.
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