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Sayfa 2’de sürüyor

“Atlar› rüzgar kanatl›lar”›n

Büyük
koflusu

2007 y›l›n›n sonlar›na do¤ru,
ABD’de bafllay›p tüm dünyaya yay›-
lacak bir krizin korkusu, burjuvaziyi
sarm›flt›. Bu korku y›l›n ilk ay›nda
gerçe¤e dönüfltü. ABD Baflkan›
Bush’un aç›klamalar› da krizin patla-
mas›n› durduramad›. ABD Merkez
Bankas›, bir defada ilk kez 0,75 ora-
n›nda faiz indirimi yapt›. Eylül ay›n-
dan bu yana yap›lan toplam faiz indi-
rimi ise 3 puana yükselmifl oldu. Bu
bile yetersiz kald› ve yeni indirimler
beklenmeye baflland›. 

Bu durum, Türkiye’de de hemen
yans›mas›n› buldu. Döviz yükseldi,
faizler düfltü, borsa çöktü. Bunlar
mali piyasadaki görüngülerdi. Ancak
krizin, baflta tar›m olmak üzere tüm
ekonomiyi içine çekmesi bekleniyor-
du. Bu belirtiler, burjuvaziyi, daha
2008 y›l›na girmeden harekete geçir-
miflti. Krizin faturas›n› yine iflçi ve
emekçilerin s›rt›na y›kmak için kolla-
r› s›vad›. 

IMF’nin ve iflbirlikçi burjuvazinin
aylard›r “Sosyal Güvenlik Reformu”
üzerinde durmalar›, ard›ndan “istih-
dam paketi” ad› alt›nda baflta k›dem
tazminat› olmak üzere iflçi ve emek-
çilerin kazan›lm›fl birçok hakk›na
göz dikmeleri, bofluna de¤il. Keza
daha 2008’e girmeden elektrik, su,
do¤algaz gibi en temel ihtiyaçlara
yap›lan zamlar; artt›r›lan vergi yükü;
komik bir asgari ücret belirlemesi ve
buna ba¤l› olarak tüm ücretlerin dü-
flürülmesi gibi fliddetli bir sald›r› sa-
¤ana¤›, krizden en az hasarla ç›kma
plan›n›n önemli parçalar›. 

* * *

Ekonomik sald›r›lar, politik sald›-
r›larla ve artan faflist bask› ile atbafl›
yürütüldü, yürütülüyor… Çünkü sal-
d›r›lar çok boyutlu ve kapsaml›. Bu-
nun sonucunda, b›ça¤›n kemi¤e da-
yanmas› ile iflçi ve emekçinin sabr›-
n›n taflmas› tehlikesi var. O yüzden
de hem politik, hem mesleki örgütler
üzerindeki abluka iyice artt›r›ld›.
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Sansür ve a¤›r cezalarla y›ld›ramad›klar›
devrimci demokrat bas›n›, maddi k›skaca alarak
bo¤mak, daha genifl iflçi ve emekçilere ulaflma-
s›n› engellemek, bunun bir parças›. Da¤›t›m flir-
ketlerinin getirdikleri a¤›r parasal yükümlülükler-
le devrimci-demokrat bas›n›n sesi iyice k›s›lmak
istendi. 

Di¤er yandan iflçi ve emekçinin zaten s›n›rl›
olan sendikal örgütlülü¤ü çeflitli engellerle daha
da zay›flat›l›yor. Özellefltirme ve tafleronlaflt›r-
ma ile alt› oyulan sendikalar›n güçlenmesini dur-
durmak için, sendikal› olmaya çal›flan iflçiler  ifl-
ten at›l›yor, bu yöndeki direnifller, faflist zor ve
sat›n alma yöntemleriyle k›r›lmaya çal›fl›l›yor.
AKP’nin Türk-‹fl’i ele geçirme operasyonunu da
bu konseptin içinde görmek gerekir. Di¤er mes-
lek örgüleri ve sendikalar aç›s›ndan da bu tehli-
ke sözkonusudur. 

* * *

Burjuvazinin planlar›n› bozmak, iflçi ve
emekçi cephesine, onun örgütlerine düflüyor.
Bu do¤rultuda at›lan ad›mlar umut verici olmak-
la birlikte, sald›r›lar›n boyutu ile düflünüldü¤ün-
de, yetersiz kalmaktad›r. 

‹stanbul’da kurulan “Herkese Sa¤l›k, Güven-
lik Gelecek” platformunun, bölgelere, ilçe ve
semtlere do¤ru yay›lmas›, farkl› illerde de ben-
zer platformlar›n kurulmas›, olumlu ad›mlar›n
bafl›nda geliyor. Bu platformlar, yayg›n bildiriler-
le, çeflitli toplant›larla yasan›n neler getirdi¤ini
genifl kitlelere anlatmaya çal›fl›yor. Bas›n aç›k-
lamalar›, kitlesel ve coflkulu geçiyor. Buna kar-
fl›n devlet, bu son derece meflru eylemlere bile
sald›r›yor, engellemeye çal›fl›yor. 

Sendikalar›n, kitle örgütlerinin, devrimci ku-
rumlarla birlikte ortak bir platformda bir araya
gelmeleri, devleti oldu¤u kadar, konfederasyon
merkezlerini de rahats›z ediyor. Özellikle Türk-
‹fl’in ‹stanbul’daki 20 flubesinin kendi içinde top-
lan›p birlikte hareket etmesi, sendika a¤alar›n›
telaflland›r›yor ve sald›rganlaflt›r›yor. Bu durum,
devrimci, demokrat sendika flube yöneticilerinin
çok daha sa¤lam durmas›n› gerektiriyor. Ancak
platform bileflenleriyle birlikte ve kitlesel düflü-
nülen Ankara yürüyüflünün, temsilcilerle s›n›rl›
tutulmas› ve platform d›fl›nda kararlaflt›r›lmas›,
bunun pek de öyle olmad›¤›n› gösteriyor. Keza
bu sendikalar›n, devrimci kesimlerden gelen
“uyar›” niteli¤inde bir-iki saatli¤ine üretimi dur-
durma önerisine s›cak bakmamalar›, topu genel
merkezlerine atmalar›, bu iç zay›fl›¤›n di¤er gös-
tergeleri.

Bu türden zay›fl›klara ra¤men, ileriye do¤ru
her ad›m desteklenmeli, güçlendirilmeli. Çünkü
krizin fliddetine ba¤l› olarak sald›r›n›n fliddeti de
büyük olacak. Burjuvazi, en baflta sa¤l›¤›n ve

e¤itimin tamamen paral› hale gelmesi için tüm
güçleriyle yükleniyor. Yeni YÖK Baflkan›n›n
“üniversiteler paral› hale gelmeli” sözü ve onu
destekleyen burjuva liberal kalemflorlar, bu ni-
yetleri daha aç›ktan ortaya koyuyor. 

* * *

Krizin ilk öncü sars›nt›s›, Türkiye’yi sallad›.
Yap›lan abart›l› ve iyimser de¤erlendirmeler, bu
sars›nt› ile birlikte çök-
tü. Türk ekonomisinin
emperyalist sisteme ne
denli ba¤›ml› oldu¤u
ve Türkiye’nin krizden
en fazla etkilenecek ül-
kelerin bafl›nda geldi¤i,
daha net görüldü.

Emperyalistlerin Da-
vos zirvesine de kriz
damgas›n› vurdu. Tam
da böyle bir zamanda
“dünyan›n zengin
adamlar›” listesinin ba-
fl›nda yeralan Bill Ga-
tes’in “insanc›l kapita-
lizm”den dem vurmas›,
emperyalist-kapitalist
sistemin hatalar›ndan
söz etmesi, krizle birlik-
te yaflanacak sars›nt›y›
olabilecek en hafif biçim-
de atlatma çabas›yd›. Burjuvaziyi, kitlesel ayak-
lanmalar korkusu sarm›flt›. 

Zirvenin ana konular›ndan biri olan Türkiye,
siyasal ve ekonomik durumuyla ele al›nd›. Te-
keller, karlar› aç›s›ndan “güvenli ülkeler” istiyor-
lard›. O yüzden enine-boyuna ele al›yor, bu ül-
kelerin hükümetlerine “tavsiyelerde” bulunuyor-
lard›. “Reform” ad› alt›ndaki sald›r› paketleri bu-
ralarda flekilleniyordu. 

Baflta “Genel Sa¤l›k Sigortas›” olmak üzere
arka arkaya ç›kart›lan yasalar ve s›rada bekle-
yenler, iflte bunlard›r. Kriz dönemlerinde bu sal-
d›r›lar›n kapsam›, boyutu ve fliddeti daha da ar-
tar. fiimdi böyle bir dönemdeyiz.    

Sald›r›lar›n büyüklü¤ü, yan›t›n da büyük ol-
mas›n› gerektiriyor. Onu durdurabilmek için “ge-
nel grev-genel direnifl” gibi topyekün ve güçlü
karfl› durufllar› flart k›l›yor. Ancak bu hedefe
ulaflmak, irili-ufakl› bir dizi eylemden, küçük
ad›mlar› büyütmekten geçiyor. 

Krizin faturas›n› ödememek, aksine burjuva-
ziye ödetmek için, iflçi ve emekçileri bilinçlendir-
meli, harekete geçirmeliyiz. Bulundu¤umuz her
yerde bunun örgüt ve mücadele biçimlerini ya-
ratmal› ve çok sert geçecek o büyük kavgaya
haz›rlanmal›y›z! 
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Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Merhaba

“2008 çok sert geçecek, 2007’yi de aratacak” de-
niyordu, yeni y›l›n ilk günü büyük bir kriz dalgas›y-
la geldi. Hem dünyay›, hem de Türkiye’yi etkileyen
bu kriz, oldukça önemli geliflmelere gebe olacak.
Bir taraftan emperyalist kamptaki dengeleri de¤iflti-
rip savafl› yeni bir aflamaya getirecek, bir taraftan da
iflçi ve emekçi kitlelerin yaflam koflullar›n› daha da
çekilmez k›lacak. Bu koflullarda, 2008’de “proletar-
ya-burjuvazi çeliflkisi”nin daha keskin yaflanaca¤›n›
söyleyebiliriz. 

Bunun ilk iflaretleri ortaya ç›kmaya bafllad› bile.
Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› ile ilgili olarak, sendi-
kalar›n, kitle örgütlerinin ve devrimcilerin olufltur-
du¤u bir platform, toplant›lar›na ve eylemlerine
bafllad›. ‹flçi-emekçi kitlelere büyük bir y›k›m getir-
meye haz›rlanan GSS, eylemlerle protesto ediliyor.
Önümüzdeki günlerde daha güçlü ve kitlesel eylem-
ler yaflanacakt›r. Öyle ki, Mart-May›s eylemlilik sü-
reci bile bugünden konuflulmaya baflland›. Ocak ay›-
n›n sert so¤uklar›nda, kitle hareketinin havas› ›s›n-
maya bafllad› bile. Hrant Dink’in anmas›nda belir-

gin biçimde gözlenen öfke ve tepki de bunun
göstergesi oldu. 

Yaflanan ekonomik kriz ve önü-
müzdeki dönemde bizi bekleyen

görevler, GSS ve kitle hareketinin
nas›l ele al›nmas› gerekti¤i ile ilgili
yaz›lar› dergimiz sayfalar›nda bulabi-
lirsiniz. 

Do¤um günleri, geçen zaman› de¤erlendirip, gele-
ce¤e iliflkin hedefleri belirlemek için önemli tarih-
lerdir. Bu bilinçle önümüzdeki dönemin görevlerine
daha s›k› as›lal›m. 

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

OO kk uu rr ll aa rr aa .. .. ..
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ir y›l› daha geride b›rak›p yeni y›la gi-
rerken, geçti¤imiz y›l› de¤erlendir-
mek, oradan yeni y›la dair olas› gelifl-
meleri s›ralay›p tespitler yapmak, son

derece gerekli, hatta zorunludur. Çünkü bir
bütün olarak önümüze koyaca¤›m›z görev-
ler, bu tespitler üzerinden flekillenir. Aksi
halde nesnel gerçeklikle örtüflmez, ayaklar›
havada kal›r, yaflama geçme ihtimali de kal-
maz. Do¤ru görevleri koyabilmek de, do¤ru
tespitleri, isabetli öngörüleri gerektirir. Bu
da ancak dünyada ve ülkedeki geliflmeleri,
diyalektik bir bak›flla ortaya koymaktan, ge-
liflmeleri etkileyen tüm faktörleri devrimci
bir tarzda analiz etmekten geçer. (…)

Tabi aslolan bu de¤erlendirmeler sonu-
cunda yap›lan tespitlerin ve ortaya koyulan
görevlerin, kavranmas› ve yaflama geçirilme-
sidir. Yoksa ustalar›n s›kça alt›n› çizdi¤i ve
yaflam›n da defalarca kan›tlad›¤› gibi, en iyi
tespitler, en güzel formülasyonlar bile, ka¤›t
üzerinde kalmaya mahkumdur.  

Savafl, s›çramal› bir flekilde sürecek

Bafl›n› ABD’nin çekti¤i yeni emperyalist
savafl, 2007 boyunca devam etti. Buna karfl›n
ABD aç›s›ndan pek parlak geçti¤i söylene-
mez. Aksine her yönden ABD’nin irtifa kay-
b› sürdü. Bunun bir yans›mas› olarak mütte-
fiklerinin önemli bir k›sm›n› kaybetmeye
bafllad›. En güçlü müttefiki ‹ngiltere’de kitle-
lerin savafl karfl›t› eylemleri, önce Blair’i zor-
lad›, sonras›nda ise kurulan yeni hükümet,
halen ABD’nin yan›nda görülmekle birlikte
daha mesafeli bir politika izlemeye bafllad›.
‹ngiltere’den sonra en fazla dayand›¤› ülke-
lerden biri olan Avustralya’da da güç kaybet-
ti. 2007’nin son aylar›nda Avustralya da
Irak’tan askerlerini çekece¤ini aç›klad›. Rus-
ya’n›n Kafkaslar’da ve bölgedeki etkisini
k›rmak için giriflti¤i “renkli devrimler”, bu
y›l içinde iyice soldu. Bu “devrimlerin” bafl-
lang›c›n› oluflturan ve en güçlü oldu¤u Gür-
cistan’da bile sars›nt› geçirdi. Ukrayna’da ise
ilk bafllarda elde etti¤i üstünlü¤ü sonras›nda
yitirdi. Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi,
ABD’nin füze kalkan› kurmaya çal›flt›¤› ül-
kelerde, güçlü kitle hareketleri bunun önün-
de büyük bir engel oluflturdu. 

Ortado¤u’da ve iflgal etti¤i ülkelerde de
istedi¤i düzeni ve otoriteyi bu y›l da kurama-
d›. Irak direnifli devam ediyor ve di¤er dire-
nen halklara örnek oluyor. Afganistan direni-
fli, son y›llarda iyice büyüdü. Direniflçiler, et-
ki alanlar›n› giderek geniflletiyor. Öyle ki,
baflkentin en merkezi yerinde büyük eylem-

ler yapabiliyorlar. NATO komutanlar› bile
Afganistan’da yenildiklerini itiraf ediyor. Fi-
listin’i, Hamas ve El Fetih hükümeti olarak
ikiye bölüp parçalamay› baflard›ysa da, dire-
nifli k›rmay› baflaramad›.

Ortado¤u ve Kafkaslar’da istedi¤i haki-
miyeti kuramad›¤› gibi, “arka bahçesi” ola-
rak bilinen Latin Amerika’da da kan kaybet-
meye devam ediyor. Latin Amerika ülkele-
rinde esen sol rüzgarlar, bu y›l da devam et-
ti. Venezüella’n›n bafl›n› çekti¤i “Bolivarc›”
ak›ma ve “Çin modeli sosyalizm”i savunan
ülkelere, yenileri eklendi.  ABD irtifa kaybe-
derken, rakipleri Rusya ve Çin, baflta kendi
bölgeleri olmak üzere dünya üzerindeki et-
kinliklerini artt›r›yorlar. Rusya, Kafkaslar’da
ABD’nin elde etti¤i mevzileri birer birer sö-
küp al›yor. Do¤algaz üstünlü¤ünü kullanarak
boru hatlar›n› kendi ç›karlar› do¤rultusunda
kuruyor ve böylece enerji yollar›n› ele geçi-
riyor. Çin ise, sessiz ve derinden ama etkili
yükseliflini sürdürüyor. Özellikle ekonomik
alanda büyüme h›z› ile tüm rakip emperya-

listlerin korkulu rüyas› olmaya devam edi-
yor.

2007 panoramas›nda ABD, gerek mütte-
fikleri, gerekse etki gücü yönüyle güç kayb›-
na u¤rarken, kimi ataklar› ve kazan›mlar› da
olmad› de¤il. Örne¤in Irak iflgali s›ras›nda en
keskin biçimde karfl›s›nda yeralan Fransa,
bugün ABD’nin Avrupa’daki en yak›n müt-
tefiki haline geldi. Almanya’da Merkel’den
sonra, Fransa’da Sarkozy’nin iflbafl›na gel-
mesi, ABD’nin karfl›s›nda blok oluflturan
Fransa-Almanya eksenini da¤›tt›. Aksine
ABD’ye daha yak›n bir AB profili olufltu.
Keza ABD’nin yeni Irak politikas› olarak or-
taya sürdü¤ü “Sünni blok”, hem Irak’ta hem
de Ortado¤u’da flekillenmeye bafllad›. Irak
iflgaline giriflirken Kuzey’de Kürtlere, gü-
neyde fiiilere dayanmay› planlayan ABD, is-
tedi¤i sonuçlar› bir türlü alamam›fl, üstüne
üstlük bölgede ‹ran’›n gücünün artmas›na
zemin haz›rlam›flt›. Bu durumu ortadan kal-
d›rmak için gelifltirdi¤i “Sünni blok” politi-
kas›nda 2007’de önemli bir mesafe ald›. Or-
tado¤u’da ‹ran’› yaln›zlaflt›rmak için baflta
Suudi Arabistan ve M›s›r olmak üzere “Sün-
ni” devletlerin etkinli¤ini artt›rma çabas›na,
Irak hükümetinde Sünnilere a¤›rl›k verme,
eski BAAS’ç›lar›n görevlerini iade etme gi-
riflimleri eklendi. Önümüzdeki y›l, bu giri-
flimlerin sonuçlar› daha net görülecektir.

2008’de savafl dahil, tüm süreci etkileye-
cek önemli bir geliflme de Amerikan seçim-
leri olacak. Kuflkusuz ABD d›fl politikas›,

Demokrat ya da Cumhuriyetçi partinin veya
bu partilerden flu ya da bu aday›n kazanmas›
ile de¤iflmeyecek. Zaten adaylardan hiçbiri
aç›ktan savafla karfl› ç›km›yor. Sadece baz›
hatalardan dem vuruyorlar. Ama yine de hiç
biri savafl taraftar› da gözükmek istemiyor.
Çünkü ABD’de az›msanmayacak bir savafl
karfl›t› kitle var. Böyle olunca Bush’un son
y›l›nda savafl› daha da büyütmesi ve savafl›n
tüm faturas›n› kendi üzerine almas› müm-
kün. 

2008’i gerek ABD, gerekse emperyalist
sistem aç›s›ndan önemli hale getiren bir di-
¤er faktör ise, 2007 y›l›nda emareleri görülen
ekonomik krizin ABD’den bafllayarak tüm
sistemi sarsacak boyutlara ulaflmas›d›r.
2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren irtifa kay-
beden ve olas› krizi ötelemek için yeni bir
emperyalist savafl› bafllatan ABD, bugün da-
ha fliddetli bir krizle karfl› karfl›yad›r. Krizin
fliddeti, savafl›n seyrini do¤rudan etkileye-
cektir. Çünkü emperyalist savafllar›n as›l
kayna¤›, ekonomik krizlerdir. E¤er bu kriz,
tüm sistemi saran boyutlara var›rsa, savafl›n
daha da geniflleyip yay›lmas› kaç›n›lmazd›r. 

ABD, her f›rsatta ‹ran’› tehdit etmeyi
sürdürüyor. ‹ran’a sald›rmas›n›n Irak’tan da-
ha zor olaca¤›n› o da biliyor. Zaten bugüne
dek gerçeklefltirememesi de bunun gösterge-
si. Fakat Irak’ta elde edece¤i nispi baflar› bi-
le (direniflçi güçleri bölerek zay›flatmas› gi-
bi) ABD’yi cesaretlendirebilir. Di¤er yandan
bu y›l›n ABD’de seçim y›l› olmas›, daha da
önemlisi ABD’nin bir kriz sarmal›n›n içine
yuvarlanmas›, Bush’un giderayak böyle bir
rolü üstlenmesini do¤urabilir. Tüm zorlukla-
r›na ra¤men ABD’nin ‹ran’a sald›rma ya da
‹srail arac›l›¤›yla bunu bafllatma olas›l›¤› or-
tadan kalkm›fl de¤ildir. Aksine bunun zemini
daha güçlü olarak varl›¤›n› korumaktad›r.
Bütün bu faktörler alt alta s›raland›¤›nda,
2008 y›l›n›n, savafl›n bundan sonraki seyrini
belirleyecek bir y›l olaca¤› görülmektedir.
Bu veriler üzerinden 2008’de savafl›n s›çra-
mal› biçimdebüyüyece¤ini söyleyebiliyoruz.

Türkiye’nin durumu

Türkiye’nin siyasal, ekonomik durumu,
flüphesiz dünyadaki geliflmelerden ve sür-
mekte olan savafltan ba¤›ms›z ele al›namaz.
Savafl›n seyri, iç dengeleri de de¤ifltirecektir. 

‹ç politikada 2007 y›l›na klikler aras›nda-
ki çat›flmalar›n damgas›n› vurdu¤unu söyle-
yebiliriz. Cumhurbaflkanl›¤› ve genel seçim-
lerin bu y›l içinde olmas›, zaten y›l›n ege-
menler aç›s›ndan çat›flmal› geçece¤ini ortaya
koymufltu. Tahminlerin de ötesinde k›ran k›-
rana bir savafl›m yafland›. Muht›ralar, darbe
tehditleri birbirini izledi. Laik-dinci yapay
saflaflmas› en üst boyuta t›rmand›. Her iki
kesim de arkas›na kitle deste¤ini alabilmek
için çeflitli miting ve gösterilerle kitleleri so-
ka¤a tafl›d›. Bafllang›çta orduyu da arkalar›na
alan “laik kesim” güçlü bir rüzgar estirdiyse
de, AKP önce dengeyi sa¤lad› ve 22 Tem-
muz seçimleri sonras›nda da üstünlü¤ünü
kurdu. Bir önceki seçimlerden daha fazla oy
alarak yeniden tek bafl›na hükümet kuran
AKP, cumhurbaflkanl›¤› seçiminde de kendi
aday›n› seçtirmeyi baflard›. Ard›ndan yarg›
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Yeni kavga y›l›na girerken

DURUM ve GÖREVLER
Elimize posta kanal›yla ulaflan
T‹KB(B) merkezi yay›n organ›

“‹htilalci Komünist”in Kas›m-
Aral›k 2007 tarihli 62. say›s›n›n
baflyaz›s›n› güncel öneminden
dolay› k›saltarak yay›nl›yoruz.



ve YÖK’e atad›¤› kiflilerle hakimiyetini pekifltirdi. Bu
yönleriyle AKP’nin, burjuva klikler aras›ndaki savafltan
flimdilik üstün ç›kt›¤›n› söyleyebiliriz. Fakat bunun ne ka-
dar kal›c› olaca¤› flüphelidir. Yukar›da belirtti¤imiz gibi
savafl›n alaca¤› seyir, yeniden burjuva klikler aras›ndaki
çeliflkileri fliddetlendirecek, dengeleri de¤ifltirecektir.

AKP hükümeti, elde etti¤i bu üstünlü¤ü en iyi flekilde
de¤erlendirmeye çal›flmaktad›r. Bunun bir yan› devletin
tüm kurumlar›nda kadrolaflmak ise, bir yan› da ba¤l› bu-
lundu¤u emperyalistlerin ve iflbirlikçilerin ç›karlar› do¤-
rultusunda daha pervas›zca hareket etmektir. Bu yönüyle
ikinci AKP hükümeti, iflçi ve emekçilere, Kürt halk›na
“sald›r› hükümeti” olacak, bu konuda önceki hükümetlere
rahmet okutacakt›r.

2007’nin son ay›, bunun ilk iflaretlerini ortaya koy-
mufltur. Birkaç ay öncesine kadar kanl›-b›çakl› görünen
AKP ve Genelkurmay, büyük bir uyum içinde Kürt halk›-
na karfl› içerde-d›flar›da sald›r›lar› artt›rm›fl ve en sonu
ABD’den ald›klar› destekle s›n›rötesi operasyona baflla-
m›fllard›r. Kürt gerillas›na bombalar ya¤arken, iflçi ve

emekçilere dö-
nük sald›r›n›n da
dü¤mesine bas›l-
m›flt›r. Önce
“Sosyal Güven-
lik Reformu” ad›
alt›nda sa¤l›¤›n
tamamen paral›
hale getirilmesi
ve emeklili¤in
ortadan kald›r›l-
mas›n› yasallafl-
t›rmaya h›z veril-
mifl; ard›ndan
“istihdam paketi”
denilerek baflta
k›dem tazminat›
olmak üzere bir-
çok kazan›lm›fl
hakk› gaspetme
projesi ortaya
at›lm›flt›r.

Bu aç›dan 2008 y›l›nda, gerek Kürt hareketi,  gerekse
iflçi-emekçi hareketi, yeni bir süreçle karfl› karfl›yad›r.
AKP hükümetinin 2. dönemi olmas› ve kendisinden bek-
lenilenler konusunda giderek daha fazla s›k›flt›r›lmas› iflin
bir yan›d›r. Di¤er yan› ise, ABD’de belirtileri ortaya ç›kan
ekonomik krizin Türkiye’yi de kapsayacak olmas›d›r.
Burjuvazi, her krizde oldu¤u gibi faturay› iflçi ve emekçi-
lere ç›kartmak isteyecektir. AKP’nin 2008 y›l›ndaki sald›-
r› furyas›n›n böyle bir zemini vard›r. 

Kürt hareketinde k›r›lma

Kürt hareketi, 2007 y›l›nda önemli darbeler yedi. En
baflta Kürtlerin Irak iflgaliyle birlikte büyüyen Kürdistan
umudu, bu sene ciddi bir yara ald›. ABD’nin s›n›rötesi
operasyona izin vermesi, Kürt hareketinin emperyalistlere
besledi¤i umutlar› yerle bir etti. Irak’taki Kürt iflbirlikçile-
ri de zor günler yaflamaya bafllad›. Önce Kerkük referan-
dumu ertelendi, ard›ndan merkezi hükümeti güçlendiren
kararlar al›nd›. Öyle ki, Kürt yönetiminin petrol anlaflma-
lar› iptal edilerek merkezi hükümetle anlaflma flart› koflul-
du ve Baasç›lar›n eski görevlerine dönece¤i aç›kland›. Bü-
tün bunlar, Irak’taki Kürtleri, sürecin d›fl›na iten, “ba¤›m-
s›z Kürt devleti” umutlar›n› k›ran geliflmelerdi. 

ABD’nin “Sünni blok” politikas› yol ald›kça, Kürtleri
daha zor günler bekliyor. Tabi bir ‹ran savafl› durumu de-
¤ifltirebilir, fakat kesin olan, Irak’taki Kürt iflbirlikçileri-
nin iflgalin ilk y›llar›ndaki umut ve beklentilerinin 2007
y›l›nda ciddi darbeler ald›¤›d›r.

Bu durum ülkemizdeki Kürt hareketini de do¤rudan
etkiliyor. ABD’nin s›n›rötesi operasyona izin vermesi,
Kürt iflbirlikçilerinin de buna göz yummas›, Kürt hareke-
tinde hayal k›r›kl›¤› yaratt›. Ard›ndan Diyarbak›r’daki
bombalama eylemi ve PKK’nin bunu dolayl› biçimde üst-
lenmesi, Kürt halk›n› ve Kürt hareketini bir yar›lman›n
efli¤ine getirdi. Devletin Kürtlerle PKK’nin aras›na mesa-
fe koyma politikas›, Diyarbak›r’la birlikte tutmaya baflla-
d›. DTP ile PKK’yi karfl› karfl›ya getirme ve DTP’yi böl-
me çabalar› artt›. Bu yönüyle Diyarbak›r eylemi, Kürt ha-
reketi aç›s›ndan bir k›r›lma noktas› haline dönüfltü. 

PKK’nin kitlelere de zarar veren yanl›fl eylem çizgisi,
Türk halk›yla aras›na kama sokmufltu. Diyarbak›r eylemi
ise, Kürt halk›yla da aras›na bir mesafe, bir so¤ukluk gir-
mesini do¤urdu. Buna karfl›l›k AKP hükümeti, Kürt hal-
k›nda halen bask›n olan dini duygular› da kullanarak ken-
di etkinli¤ini artt›rmaya h›z verdi. “Kürt bölgelerine beda-
va elektrik” gibi zaten yüzde 60’larda olan kaçak elektri-
¤i kabullenen bir karar ald›. Artan tarikatlarla yoksullara
sadaka cinsinden yard›mlar örgütleyerek ve sözde sosyal
politikalar ile Kürt halk›n› kazanma çabas›n› h›zland›rd›.
Yerel seçimlerde Diyarbak›r’› kazanma hedefi do¤rultu-
sunda bu çabalar›, 2008 y›l›nda daha da artt›racakt›r.

Emperyalistlere ve iflbirlikçilerine dayan›lmayaca¤›n›
bir kez daha gören Kürt halk›, yaflad›¤› k›r›lmay› doldura-
cak devrimci bir öncü bulamad›¤›nda, burjuva ve refor-
mist politikalara daha fazla yedeklenecek, daha büyük bir
umutsuzlu¤a ve karamsarl›¤a sürüklenecektir. Buna izin
vermemek en baflta komünist ve devrimci güçlere düfler.
Kürt halk›na karfl› böyle bir görevimiz vard›r. Halen sür-
mekte olan operasyonlara birleflik devrimci bir duruflla ya-
n›t vermek baflta olmak üzere, savafla ve faflizme karfl› mü-
cadeleyi birlikte omuzlamak, bunun araçlar›n› ço¤altmak,
ilk elde yap›lmas› gerekendir. Bolflevikler, bulunduklar›
her yerde bu perspektifle hareket etmeli ve somut ad›mlar
atmal›d›r.

‹flçi emekçi hareketi

2007’nin son aylar›nda sadece Kürt halk›na karfl› bas-
k› ve sald›r›lar artmad›. ‹flçi ve emekçilere de sald›r› sa¤a-
na¤› bafllad›. Elektrik, su, do¤algaz gibi temel ihtiyaçlara
yap›lan zamlar, yüzy›ll›k kazan›mlar› gaspetmeye dönük
paketler, arka arkaya geldi. 

Zamlara karfl› tepkiler, c›l›z ve tekil eylemlerle ortaya
konurken, “sosyal güvenlik” kapsam›ndaki sald›r›lara kar-
fl› daha yayg›n ve etkili eylemler yap›lmaya baflland›. Bu
do¤rultuda, içinde devrimci kurumlar›n da oldu¤u, çeflitli
kitle örgütleri ve sendikalar›n birlikte oluflturdu¤u plat-
form, tepkileri örgütleme ve organize etmede önemli bir
rol üstlendi. ‹stanbul merkezli oluflan platformun, ‹stan-
bul’un iki yakas›na ve ilçelere do¤ru altlar›n›n örülmesi,
yan› s›ra farkl› illerde de platformlar›n kurulmas›, k›sa sü-
rede bir yayg›nl›k ve etki oluflturdu. Platformun kendi
içinde, “her yapt›¤› eylemin bir öncekinden daha ileri ol-
mas›” karar› da çok önemliydi. Bugüne dek gerçeklefltir-
di¤i eylemlerde buna uygun hareket edildi. Bundan sonra-
s›nda ne olaca¤›, as›l olarak devrimci güçlerin do¤ru bi-
çim ve araçlarla etkilerine ba¤l› olacakt›r. 

“Sosyal güvenlik” konusunda oluflan duyarl›l›k, bu-
nun üzerinden oluflan örgütlülük ve eylemler, flu dönem
üzerinde en fazla durulmas› gereken yöndür. Burjuvazinin
sald›r› furyas›na, buradan barikat kurmak çok önemlidir.
Çünkü yukar›da da belirtti¤imiz gibi, AKP hükümetinin
ikinci dönemi, iflçi ve emekçilere çok daha pervas›z sald›-
r› dönemi olacakt›r. “Sosyal güvenlik” kapsam›ndaki ey-
lemler, bir barikat oluflturmay› baflaramazsa, “istihdam
paketi” ad› alt›nda daha büyük bir sald›r› kap›da bekle-
mektedir. O yüzden bu ivmenin düflmemesi, aksine daha
yayg›n ve etkili hale gelmesi, yaflamsal önemdedir; hatta
önümüzdeki s›n›f mücadelesinin gelece¤ini tayin edecek

bir nitelik kazanm›flt›r. Baflta komünistler olmak üzere
tüm devrimci-demokrat kesimler, bu bilinçle hareket et-
melidir. Bu noktada iflçi ve memur sendikalar›n›n içinde
yer alan öncü iflçi ve emekçiler, tarihsel bir sorumlulukla
karfl› karfl›yad›r. Merkezlerin veya flube yönetimlerinin
engellerini aflmal›, çok daha direngen ve aktif olmal›d›r-
lar.

‹flçi ve emekçilere karfl› artan sald›r›lar, sendikalar›n
önemini bir kez daha ortaya koymufltur. Birço¤unun ba-
fl›nda sar› ve reformist yöneticiler olmas›na ra¤men sendi-
kalar, iflçi ve emekçilerin kitle örgütleridir. Böylesi dö-
nemlerde tabandan gelen bas›nç, onlar› bile harekete geç-
meye zorlar. Zaten özellefltirme-tafleronlaflt›rma politikas›
ile büyük oranda üye kayb›na u¤rad›klar›ndan, koltuklar›-
n› kaybetme korkusu da yaflamaktad›rlar. O yüzden çeflit-
li iflyerlerinde sendikalaflma talebine yan›t vermeye çal›fl-
makta, hatta tafleronlar içinde bile sendikalaflma çabalar›
görülmektedir. 

Bütün bunlar, bu dönem sendikalar› önceki y›llara gö-
re daha fazla öne ç›kar›yor. Bu aflamada devrimci-demok-
rat flube yöneticilerine çok daha fazla sorumluluk düflüyor.
Merkez yönetimlerin tehditlerine ra¤men üzerlerine düfle-
ni yapmak zorundalar. Sosyal güvenlikle birlikte ‹stan-
bul’da yeniden canlanan sendika flube platformlar›, ilerici
sendikac›lar›n merkezlerinden ba¤›ms›z ve birlikte hare-
ket etmeleri, olumlu bir geliflmedir. Bunun hem sürekli k›-
l›nmas› hem de di¤er illere yay›lmas› yönünde daha fazla
çaba sarfetmek gerekmektedir. 

Böyle bir ortamda sendikalarla daha yak›n bir iliflkiye
girmek elzemdir… “Sosyal güvenlik” örgütlülüklerine ve
eylemlerine kat›l›m›m›z çok daha örgütlü ve etkin olabil-
melidir. (…)   

Sonuç yerine  

2008 y›l›na hem dünyada, hem ülkede ekonomik kriz
tehdidi ile girildi. Hatta bu, tehdit olmaktan ç›kt›, kesin bir
hal ald›. fiimdi krizin fliddeti ve boyutu tart›fl›l›yor.  

Krizin basit bir mali kriz olmad›¤›, genel bir ekonomik
kriz yaflanaca¤›, buna ek olarak tar›mda bir g›da krizini de
kapsayaca¤›na dair emareler art›yor. Bu durum krizin hem
kapsam hem yayg›nl›k bak›m›ndan çok daha sars›c› olaca-
¤›n› gösteriyor. Ayn› zamanda tüm insanl›¤› büyük bir aç-
l›k tehlikesinin bekledi¤ine, açl›ktan ölenlerin say›s›n›n
h›zla artaca¤›na iflaret ediyor. Ve daha flimdiden egemen
s›n›flar›, kitle ayaklanmalar›n›n korkusu sarm›fl durumda.

Böylesi fliddetli bir krizin, faturas› da çok a¤›r olacak-
t›r. Burjuvazi bu faturay› iflçi ve emekçilere y›kt›¤›nda,
karfl›laflaca¤› sonuçlar› flimdiden düflünmekte ve onun ça-
resini aramaktad›r. Bize düflen ise, krizin faturas›n› burju-
vaziye ödetmek için, daha genifl iflçi-emekçi kesimlere
ulaflmak, bulunduklar› her yerde örgütlemek ve harekete
geçirmektir. Di¤er türlü ya krizin alt›nda çok daha büyük
bir y›k›m yaflayacaklar, ya da kendili¤inden patlamalarla
öfkelerini boflalt›p sonras›nda yenileceklerdir. Her ikisine
de izin vermemek, baflta komünistler olmak üzere devrim-
ci güçlerin çabalar›na ba¤l›d›r.

Emperyalist sistemin dünya çap›nda yaflayaca¤› kriz,
hem dünyada, hem ülkemizde emek-sermaye çeliflkisini
baflat hale getiriyor. Önceki y›llarda öne ç›kan, emperya-
listlerin kendi aralar›ndaki çeliflkileri ve buna ba¤l› olarak
iç siyasette de burjuva klikler aras›ndaki çeliflkiler, yerini
artan biçimde burjuvazi-proletarya çeliflkisine b›rak›yor.
Bu durum, iflçi ve emekçilerin dünya çap›nda hareketini
yükseltiyor. Geçen y›l Avrupa ülkelerinde bafllayan, Yu-
nanistan ve Fransa’da genel greve dönüflen bu hareket,
önümüzdeki y›l daha da fliddetlenecek ve ülkemizde de
yans›s›n› bulacakt›r. Buna haz›rl›kl› olmal›y›z. Bu y›lki
kurulufl kutlamalar›m›z› ve Mart-May›s sürecini de bu
perspektifle örgütlemeliyiz. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için
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Da¤›t›m Sansürü Protesto Edildi
2007’nin sonlar›nda Yay-Sat da¤›t›m teke-

li, “bizi kurtarm›yor” gerekçesiyle özelde
devrimci bas›na, di¤er yandan sat›fl› düflük
olan edebiyat, sanat dergilerine uygulayaca-
¤› yeni fiyat tarifesini duyurdu. Yeni fiyat ta-
rifesine göre Yay-Sat’a da¤›t›lmak üzere
teslim edilecek 1000-2000 aras› dergi ve
gazeteler için 1500 YTL (yüzde 18 KDV),
2000’den sonraki tirajlar için 2000 YTL (yüz-
de 18 KDV) üzeri paralar peflin olarak iste-
niyor. Yap›lan net sat›fltan da yüzde 25’li
pay kesilmeye devam edece¤i gibi, iadeler ve dergilerin depolarda bekletilmesi için ek para-
lar talep ediliyor. Ticari aç›dan bak›lsa bile hiçbir hukuki temeli olmayan bu haraç kesme ifl-
lemlerinden dolay› art›k devrimci bas›n yay›nlar›n› da¤›t›ma veremeyecek. Merkez Da¤›t›m
da Yay-Sat’tan farkl› olmad›¤› gibi daha yüksek paralar talep ediyorlar. 

Asl›nda dayat›lan bu yeni sözleflme “dergilerinizi art›k da¤›tmak istemiyoruz” demenin do-
layl› yolu. Zaten bu flartlarda dergilerin hepsi sat›lsa dahi, istenen paralar› karfl›layamaya-
cak. ‹flin ticari boyutu buyken, as›l sald›r› siyasi boyuttan yap›lmakta. Dergilerin ve gazetele-
rin da¤›t›lmamas› demek, tekellerin kendi gazetelerinden istedikleri haberi istedikleri biçimde
vermesi ve halk› kand›rmas› demek. Sürecin k›z›flt›¤›, iflçiler ve emekçiler üzerinde siyasi ve
ekonomik sald›r›lar›n artt›r›ld›¤› flu günlerde, elbette ki muhalif, devrimci ve sosyalist bas›na
sistemin tahammülü olmayacak. 

Dergileri kapatarak, yaz› iflleri müdürlerini, gazetecileri tutuklayarak, a¤›r para cezalar›na
çarpt›rarak, yaz›lanlar› denetleyerek bu bask›y› kurmaya çal›flan burjuvazi, iflin ticari yönünü
de kullanarak devrimcilerin önünü kesmek, sesini bo¤mak istiyor. Buna karfl› art›k daha güç-
lü bir örgütlülük yaratarak, dergilerimizi-gazetelerimizi en ücra köflelere ulaflt›rmak önem ka-
zan›yor. 

Yay-Sat’›n bu sald›r›s›na karfl› aralar›nda dergimiz Proleter Devrimci Durufl, At›l›m, K›z›l
Bayrak, Odak, Devrimci Hareket, ‹flçi Köylü, Birgün ve Evrensel’in bulundu¤u dergi ve gaze-
teler, yapt›klar› toplant›larla bu sald›r›lara karfl› ortak hareket etmeye karar verdiler. Yap›lan
sald›r›n›n siyasi bir sald›r› oldu¤undan yola ç›kan kurumlar, bileflen say›s›n› artt›rmak ve da-
ha güçlü teflhir kampanyalar› düzenlemek, ortak dergi da¤›t›mlar› örgütleyerek, da¤›t›m›n or-
taklaflt›r›lmas› koflullar›n› de¤erlendirmek yönünde kararlar ald›lar. 

Bu do¤rultuda ilk eylem 18 Ocak 2008’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önünde yap›ld›.
Proleter Devrimci Durufl, At›l›m, K›z›l Bayrak, ‹flçi Köylü, Odak, Devrimci Hareket çal›flanlar›-
n›n düzenledi¤i ve herkesin kendi dergisiyle kat›ld›¤› eyleme, Yürüyüfl ve Gündem gazetele-
rinin yan› s›ra, Bas›n-‹fl ve Tez Koop ‹fl Sendikalar› da destek verdiler. Eylemde “Bas›na Yö-
nelik Bask› ve Sansüre Hay›r” pankart› aç›l›rken “Sansüre Hay›r”, “Yaflas›n Devrimci Daya-
n›flma”, “Da¤›t›m Sansürüne Hay›r” sloganlar› at›ld›. Bas›n aç›klamas›nda Yay-Sat’›n sözlefl-
mesinden maddelere de¤inildi ve bu sald›r›n›n, halk›n haber alma özgürlü¤üne yönelmifl bir
sansür uygulamas› oldu¤u söylendi. 
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Hrant Dink An›ld›: 
“Katil Devlet Hesap Verecek”

Hrant Dink, öldürülüflünün birinci y›l›nda Agos gazetesinin önünde
yap›lan eylemle an›ld›. Yaklafl›k 20 bin kiflinin kat›ld›¤› anma, kitlenin
saat 14 civar›nda toplanmas›yla bafllad›. 

Proleter Devrimci Durufl okurlar›n›n da üzerinde Hrant Dink’in resmi
yaz›l› “Faflizme Ölüm Halka Hürriyet” ve “Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo-
¤aca¤›z” sloganlar›n›n yaz›l› oldu¤u dövizlerle kat›ld›¤› anmada kitle
s›k s›k “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”,
“Faflizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar›n› hayk›rd›. Suikaste ve sui-
kastin sorumlusu devlete karfl› olan öfkesini ortaya koydu. 

Eylem alan›n› bariyerlerle s›k›flt›ran polisin bu tutumuna karfl› bari-
yerleri y›kan kitle bariyerin d›fl›ndakilerle kalan kitleyle buluflmufl oldu.
Kitlenin tepkisinden korkan polis, oradan uzaklaflt›. Eylem esnas›nda
bir grup faflistin yapmak istedi¤i provokasyon da kitlenin öfkesinden ve
sloganlar›ndan sonra bofla düflürüldü. Polis sivil faflistleri apar topar
alandan uzaklaflt›rd›. 

Anmada Oral Çal›fllar ve Hrant Dink’in efli Rakel Dink birer konuflma
yapt›. Rakel Dink konuflmas›nda “devlet adaleti sa¤lamak için ne yap-
t›” diye sordu. “Hrant’›n kan›n›n suyla de¤il, adaletle temizlenece¤ini”
söyledi. Kitlenin öfkesinin artmas› ve bariyerlerin devrilmesi eylemi ter-
tip edenlerin sessiz tepkisini bofla ç›kar›nca, anma bitirildi. 

Anman›n ard›ndan devrimcilerin önderli¤inde Taksim’e yürümek is-
teyen kitlenin önü polisler taraf›ndan kesilmek istendi. Ancak, kitlenin
kararl› tutumu karfl›s›nda barikat kald›r›ld›. Taksim’e kadar “Katil Dev-
let Hesap Verecek”, “Faflizme Karfl› Omuz Omuza”, “Yaflas›n Halkla-
r›n Kardeflli¤i”, “B›ji Bratiya Gelan” sloganlar›n› atan kitle, Tünel’e ka-
dar yürüdü. Yürüyüfl s›ras›nda ‹flçi Partisi’nin stand›nda yap›lmak iste-
nen provokasyon, devrimcilerin stantlar› da¤›tmas›yla bofla ç›kar›ld›.
Sonra MHP ‹lçe binas›n› taflland›. Burada polisler kitlenin üzerine atefl
açt›lar. Aç›lan atefl sonucunda bir demiryolu iflçisi yaralan›rken 14 kifli
gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar daha sonra mahkemede serbest
b›rak›ld›.

Tam bir y›l oldu Hrant Dink öldürüleli. Yüzbinlerce kiflinin kat›ld›¤›
cenaze töreni sonras›nda devlet, sadece tetikçi ve azmettirici birkaç
kifliyi yakalay›p tutuklad›. Bu flekilde cinayetin üzerini kapatmaya, ar-
kas›ndaki gerçek suçlular› gizlemeye çal›flt›. Fakat bir y›l sonra kitleler,
yine sokaklardayd›, yine “Katil Devlet Hesap Verecek” sloganlar›yla
meydanlar› inletiyor, adalet istiyordu. Nas›l ki Hrant Dink öldürüldü¤ün-
de ummad›klar› bir tepkiyle karfl›laflt›larsa, bu anmada da buna ben-
zer bir durum yaflad›lar.

“Ayn› Yerde Ayn› Saatte” sessizce geçifltirilmeye çal›fl›lan anma,
tam tersine bir öfke patlamas›na dönüfltü ve kitleler, polis barikatlar›n›
aflarak çat›flt›lar. Üstelik en güçlü olduklar›n› düflündükleri, tüm sald›r›-
lar› peflpefle yapt›klar› bir dönemde… Kitle bendini patlatacak potansi-
yelleri hep böylesi dönemlerde ortaya döküyordu ve dökmeye davam
edecek…  Sokaklar›n tekrardan ›s›naca¤›n›n habercisi olarak Hrant
anmas›, önemli ipuçlar› sunuyor. Mahkeme sürecine de ayn› kararl›l›k-
la gidildi¤inde, devlet katilleri aç›ktan yarg›lamak zorunda kalacakt›r.
Adalet sokaklardaki gücümüzle paralel sa¤lanacak ve devlet köfleye
s›k›flacakt›r. 

Mart-May›s sürecine yine Hrant Dink anmas›n›n kitleselli¤i ve öfke-
siyle giriyoruz. Sokaklar böyle ›s›nmaya devam ederse haklar›m›z›
alabilir, hesap sorabiliriz. 

Kocaeli Üniversitesi’nde Grev
Kocaeli Üniversitesi’ndeki kantin ve restoranlarda çal›flan Oley-is üyesi iflçiler yeni y›la

grevle girdiler. Rektörlü¤ün üniversiteye tafleron firmalar› sokarak örgütlülü¤ü da¤›tmak iste-
di¤i kantin ve restoranlarda 40’›n üzerinde iflçi greve ç›karken, greve jandarma sald›r›s› yo-
¤unlaflm›fl durumda. 3 y›ld›r zam alamayan iflçilerin yeni sözleflme görüflmelerinde ücret ko-
nular›nda anlaflmaya var›ld›¤› halde, iflverenin as›l sald›r›s›, iflçilerin örgütlülü¤üne yönelen
idari maddeler oldu. 

Grevin ilk günlerinde ziyaret etti¤imiz iflçileri, emekli olmufl Oleyis üyeleri ve ö¤retmenler
de ziyaret ediyordu. Grevin 25. gününde grev k›r›c›s› bir iflçinin çal›flt›¤›n› gören grevci iflçi-
ler, grev k›r›c›y› teflhir ederek d›flar›ya ç›karmak isteyince jandarmalar iflçilere sald›rd›. Sal-
d›r› s›ras›nda iflçilerden baz›lar› yaraland› ve gözalt›na al›nd›. Greve ra¤men, rektörlü¤ün

görüflmeyi sürekli erteledi¤i gelen bilgiler aras›nda.
Grev bafllad›¤› günden itibaren kantinin çal›flma ve
ifl yapma oran› düfltü. Ayn› grevde yer alan Derbent
Oteli’nin doluluk oran› da yüzde 30’lara inmifl.

‹flçilerin sendikal örgütlülü¤ünü da¤›tmak isteyen
iflverenler ve devlet, “ekonomik iyilefltirmeler”le iflçi-
lerin gözlerini boyamaya çal›fl›rken, idari maddeler
ve tafleron dayatmas›yla sald›r›yorlar. Kocaeli Üni-
versitesi’nde grevde bulunan Oleyis üyesi iflçiler sal-
d›r›lara ra¤men grevlerini kararl›l›kla sürdürüyorlar. 



Burjuvazinin sald›r›lar› artarak de-
vam ediyor. Bu sald›r› halkalar›ndan
biri önümüzdeki günlerde parlamento-
ya gelmesi beklenen SSGSS (Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sendikas›)
kanunu oluflturuyor.   

Daha önceki y›llarda parlamento-
dan geçen GSS yasa tasar›s› eski Cumhurbaflkan›
taraf›ndan veto edilmifl, ard›ndan anayasa mahke-
mesine götürülmüfltü. Anayasa mahkemesinde bir-
çok maddesi iptal edilen GSS, tekrar burjuvazinin
gündeminde. AKP hükümeti bir an önce yasay› ç›-
karmak istiyor. ‹MF ile yap›lan son görüflmede de
IMF yasan›n bir an önce ç›kmas›n› buyurdu. Fakat
di¤er taraftan kitlelerin tepkisinden çekiniyor, ortam›
yumuflatmaya çal›fl›yorlar. 

Sosyal güvenli¤in tasfiyesi hedeflenen bu ya-
sayla emeklilik dahil birçok hak gasp edilecek, sa¤-
l›k vergisi al›nacak, sa¤l›k kurumlar› ve SSK hasta-
neleri emperyalist ve iflbirlikçi tekellere peflkefl çe-
kilecek vb. vb…   

‹flçiler-Emekçiler Hareketli

Sosyal güvenli¤e sald›r› ne zaman gündeme
geldiyse, buna karfl› iflçi ve emekçilerin tepkileri de
soka¤a yans›d›. Bugün de iflçi ve emekçiler çeflitli
eylem ve örgüt biçimleriyle tepkilerini dile getiriyor-
lar. Yasa gündeme gelir gelmez baflta ‹stanbul ol-
mak üzere birçok ilde platformlar kuruldu, kurulu-
yor. Kurulan platformlar ilçelere, iflçi havzalar›na ve
semtlere do¤ru yay›l›yor. 

‹stanbul’da bir araya gelen çeflitli sektörlerden
sendikalar ve meslek odalar›, kitle örgütleri ve dev-
rimci kurumlar›n da içerisinde yer ald›¤› “Herkese
Sa¤l›k Güvenli Gelecek” platformu oluflturuldu.
Platformda altm›fl›n üzerinde kurum yer al›yor. Bu
kadar kurumun böyle bir platformda bir araya gel-
mesi ve ortak hareket etmesi oldukça önemli. Özel-
likle de devrimci kurumlar›n olmas›, tepkilerin do¤ru
biçimde, as›l hedeflere yönlendirilmesi bak›m›ndan
ayr› bir dinamik katacakt›r. 

Sendikal Bürokrasi K›r›lmal›

Sendikal hareketin içinde bulundu¤u durum bili-
niyor. Sendika merkezlerinin tepesinde oturan iflbir-
likçi sendika a¤alar›, üstten alta do¤ru bürokratik
bir yap›lanma oluflturmufllar. A¤alar›n oluflturdu¤u
bu saltanat ancak tabandan devrimci iflçilerin flube
yönetimlerine gelmeleriyle k›r›lacakt›r. Platform bu
noktada önemli bir avantaj sunuyor. Bir yandan ta-
bana yay›l›rken, ayn› zamanda sendika merkezleri
üzerinde de bas›nç oluflturuyor. 

Platform içerisinde yer alan devrimci sendikac›-
lar, oda ve birlik yöneticileri, sendikal bürokrasiye

karfl› daha ileri ç›kmal›d›rlar. Bu konuda Türk-‹fl ‹s-
tanbul fiubeler Platformunun genel merkezine ra¤-
men platform içerisinde yer almalar›, ileriye do¤ru
at›lan olumlu bir ad›m olarak görülmeli. Bu olumlu
ad›m güçlendirilmelidir. Di¤er iflçi ve memur sendi-
kalar› da genel merkezlerinin oluflturdu¤u bürokra-
tik yap›y› k›rmak için, inisiyatifli davranmal›d›r. Ke-
za sendikalarda, meslek örgütlerinde bulunan dev-
rimci iflçi ve memurlara da büyük görevler düflmek-
tedir. Bulunduklar› sendikalarda daha aktif olmal›,
sosyal güvenlik için oluflan örgütlülüklere ve eylem-
lere daha ciddi sar›lmal›d›rlar.    

Protestocu De¤il, 

Sald›r›y› Püskürten Olmal›y›z

‹flçi s›n›f› uzun y›llard›r burjuvaziye karfl› verdi¤i
mücadelede kazan›mlar elde edemedi. B›rakal›m
yeni haklar, mevziler elde etmeyi kazan›lm›fl haklar
bir bir kaybedilerek küçüldü. Dolay›s›yla yenilgi psi-
kolojisinden ç›kabilmifl de¤il. Sald›r›lara karfl› orta-
ya koyulan tepkiler de protestodan öteye geçmiyor. 

Fakat son aylarda bir hareketlilik söz konusu.
Baz› direnifller kazan›mla sonuçland›. Neredeyse
unutulmufl olan grev silah›, y›llar sonra Telekom ifl-
çileri taraf›ndan devreye sokuldu. “‹nad›na örgütlü-
lük, inad›na sendikal› çal›flma” diyen Novamedli ifl-
çiler, bir y›l› aflk›n bir direnifl sonucu sendikal› ola-
rak ifllerine geri döndüler. Keza sendikalaflt›klar›
için iflten at›lan Selçuklu Ambar iflçileri direnifllerini
sendikal› olarak taçland›rd›lar. SCT Turbo Filtre ifl-
çilerinin direnifli 600’lü günleri çoktan aflt›. Yine Ak-
y›l iflçilerinin direnifli dört mevsimi geride b›rakt›. Bu
y›l özellikle hastanelerde çal›flan tafleron iflçilerin
örgütlülü¤ü ve direniflleri sonucu sendikal› olarak
çal›flmalar› dikkat çekiyor. Benzer flekilde irili ufakl›
birçok iflletmede sendikal faaliyetler baflar›yla so-
nuçland›. Bunlar küçük atefl toplar› gibi gözükse de
kendi içerisinde oldukça önemli. Bu atefl toplar›n›
birlefltirmenin alev toplar›na dönüfltürmenin zama-
n›. Yeter ki hedefi fethetmede net olal›m. Hedef bu
sald›r›y› geri püskürtmek!  

Platformun etkileri flimdiden gözükmeye baflla-
d›. Platformun ortaya koydu¤u eylem ve etkiden
dolay›d›r ki AKP hükümeti yasay› parlamentoya ge-
tirmeyi durmadan erteliyor. “Bu yasay› ç›kartmaya-
ca¤›z, bu yasa ç›ksa da uygulatmayaca¤›z” iddi-
as›yla as›lmal›y›z. S›n›fa karfl› s›n›f bilinciyle ve ki-

niyle hareket etmeliyiz. Bu yasa geçer-
se ard›ndan “istihdam paketi” dahil s›-
rada bir çok sald›r›s› daha bekliyor. Bu
sald›r› furyas›n› durdurabilmek için ba-
rikat› sosyal güvenlikten kurmak gere-
kiyor. 

Taban Komiteleri

Sald›r›y› geri püskürtecek tek fley, örgütlü gücü-
müzdür. Örgütlülük ise, tabandan bafllayarak komi-
teleflme ile sa¤lan›r. Daha önceleri çeflitli platform
ve birlikler oluflmufl, fakat tabanla güçlü ba¤lar ku-
rulamad›¤›ndan fazla bir kazan›m elde edilememifl-
ti. Bu kez tabanla buluflman›n zemini var. ‹stan-
bul’da kurulan “Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek”
platformu di¤er illere de esin kayna¤› oldu¤u gibi,
altlara do¤ru da yay›l›yor. Fakat oluflan platform bi-
leflenleri devrimci kurumlar ve ilerici, demokrat sen-
dikalarla s›n›rl›. Platformlar, daha genifl kesimleri
de kapsamal›. Daha önemlisi taban örgütlülükleriy-
le güçlendirilmeli. Özellikle yerellerdeki platformlara
iflyeri temsilcilerini katmal›y›z. ‹flyeri temsilcileri
üzerinden iflyeri ve havza komiteleri oluflturmal›y›z.
Bunlar, emekçi memurlar› da kapsamal›d›r. 

Öncü iflçi ve memurlara ulaflmal›, onlar üzerin-
den taban komitelerini hedeflemeliyiz. Elbette sos-
yal güvenli¤in tasfiyesi sadece iflçi ve memurlar›
de¤il, tüm halk› ilgilendiriyor. Dolay›s›yla taban ör-
gütlerini semtlere do¤ru yaymal›, tüm halk› hareke-
te geçirmeliyiz. 

Kendi Gücümüze Güvenelim!

Yeni ve hareketli bir döneme giriyoruz. ‹flçi ve
emekçilerde örgütlenme iste¤i artm›fl, yüzü soka¤a
dönmüfl durumda. Bir anlamda GSS sald›r›s› bu
hareketlenmeyi daha ileri tafl›d›, tafl›yor. Oluflan
platformlar ve bunlar›n tabana do¤ru yay›lmas›, ya-
p›lan eylemlerin bir önceki eylemden daha kitlesel
geçmesi bunun göstergesi. 

Bir dönüm noktas›nday›z. Bunu iyi kavramal› ve
süreci iyi örmeliyiz. Elbette varolan durumla, ortaya
koyulan eylemlerle burjuvazinin sald›r› furyas›n›
püskürtebilmek mümkün de¤il. Daha yayg›n ve
güçlü örgütlülü¤e, daha büyük eylemlere ihtiyaç
var. ‹flçi ve emekçiler “Genel Grev Genel Direnifl”
hedefiyle üretimden gelen gücünü ortaya koymal›.
Tabi buraya giden yolun bugünden iyi biçimde dö-
flenmesi gerekiyor. Bafllang›çta bir-iki saatlik uyar›
grevi yap›labilir. Yap›lacak uyar› grevi, burjuvaziyi
korkutaca¤› gibi, genel grevin de önünü açacakt›r 

Yeter ki kendi gücümüze güvenelim! 

Yeter ki, taban örgütlerini kurup çal›flt›ral›m, iflçi
ve emekçilerin yaratan ve kahreden gücünü aç›¤a
ç›karal›m!   

Devrim ve sosyalizm için
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Yasalar Sokakta Yap›l›r
Soka¤a Eyleme Hesap Sormaya

Sald›r›y› geri püskürtecek tek fley, örgütlü gücümüzdür.
Örgütlülük ise, tabandan bafllayarak komiteleflme ile sa¤lan›r.

Bu kez tabanla buluflman›n zemini var. ‹stanbul’da kurulan
“Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek” platformu di¤er illere de

esin kayna¤› oldu¤u gibi, altlara do¤ru da yay›l›yor.
Platformlar, taban örgütlülükleriyle güçlendirilmeli. 
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Ankara'da Posta Da¤›t›c›lar›n›n oluflturdu¤u AP‹M
EMEK PLATFORMU yaklafl›k 3 bin kiflinin çal›flt›¤›
AP‹M (Ankara Posta ‹flleme Merkezi) önünde 3
Ocak'ta bas›n aç›klamas› yapt›. 

Bas›n aç›klamas› iflin bafllayaca¤› saatte yap›ld› ve
Posta da¤›t›c›lar›n›n büyük kat›l›m› ile gerçekleflti.
Bas›n aç›klamas›nda, Posta Da¤›t›c›lar›n›n ve di¤er
meslek alanlar›ndaki y›pranma hakk›n›n gaspedilme-
ye çal›flmas›n›n ana nedeni anlat›larak, Sosyal Gü-
venlik Reformuna karfl› durma gereklili¤i vurguland›. 

Posta Da¤›t›c›lar›, günde 30 kiloluluk a¤›rl›klar›
gram gram eksilterek bütün gün; ya¤mur, so¤uk de-
meden çal›flt›klar›n›, tafl›d›klar› yükten dolay›; bel f›t›-
¤›, disk kaymas›, vb. rahats›zl›klar geçirdiklerini belir-
terek, gaspedilen Y›pranma Hakk›'n›n geri verilmesini
talep ettiler. 

Bas›n aç›klamas›nda kararl›l›klar›n› dile getiren
AP‹M EMEK PLATFORMU Dönem Sözcüsü, “Y›p-
ranma hakk› posta da¤›t›c›lar›n›n ana sütü gibi hakk›-
d›r” dedi. Sözlerini flöyle sürdürdü:

“Bizler bu mücadeleyi bu günden sonra sadece
y›pranma hakk›m›z için de¤il, yasan›n tümü için, ya-

sadaki hak kay›plar›m›z›n
tümü için sürdürece¤iz.
Bu gün çal›flmakta oldu-
¤umuz kanunun babalar›-
m›z döneminden bize mi-
ras kald›¤›n›, bundan
sonra ç›kacak yasan›n da bizim çocuklar›m›za miras
kalaca¤›n›n bilinciyle sürdürece¤iz… Çünkü bu ka-
nun sosyal güvenlik kanunu de¤il, sosyal y›k›m kanu-
nudur. Çünkü bu kanun baflta kamu çal›flanlar› ol-
mak üzere toplumun tüm kesimlerinin haklar›n› gasp
etmektedir. Bu gün burada sesimizi duymazlarsa ba-
kanl›klar›n önünde, baflbakanl›kta, TBMM’de k›saca
ülkenin en ücra köflesinden, kulaklar›n›n dibine kadar
avaz›m›z ç›kt›¤›nca hayk›raca¤›z…” 

AP‹M'de çal›flan postac›lar›n örgütlenme sorunlar›
yaflad›¤› ve örgütlü sendikalar›n üye kaybetti¤i bir
dönemde(KESK HABER-SEN k›smen bu durumun
d›fl›ndad›r) bu platformun kurulmas› umut vericidir.
Bunun daha ileriye tafl›nmas› ve bütün PTT çal›flan-
lar›n› kapsayan flekilde geniflletilmesi görev olarak
durmaktad›r.  

27 Ocak’ta AKP il binas› önünde yap›lan son zamlar
aralar›nda PDD, ESP, HKM, Kald›raç, BDSP, DHP,
DTP, EHP, EMEP, PSKD’nin bulundu¤u kurumlar pro-
testo edildi. Yaklafl›k 200 kiflinin kat›ld›¤› eylemde “Ka-
til ABD ‹flbirlikçi AKP”, “Zam Zulüm ‹flkence ‹flte AKP”,
“Yap›lan Zamlar Geri Al›ns›n” sloganlar› at›ld›. Yap›lan
aç›klamada, zamlar›n Kürt halk›n›n bombalanmas› için
kullan›lan paralar› finanse etti¤ine de¤inilirken, s›n›r
ötesi operasyonlar›n durdurulmas› ve zamlar›n geri çe-
kilmesi istendi.

‹zmir’de sendikaya üye olduklar› için 13 A¤ustos
2007’de iflten ç›kar›lan 9 ambar iflçisinin direnifli kaza-
n›mla sonuçland›. ‹flçiler,14 Ocak günü, sendikal hakla-
r› ile birlikte tekrar ifle bafllad›lar. Direnifl boyunca grev
k›r›c›lar›n, çetelerin ve polisin sald›r›lar›na defalarca
maruz kalan iflçiler ve sendika yöneticileri, bask›lara
ra¤men direnifli sürdürdüler. 

Tümtis sendikas›n›n dergimize gönderdi¤i yaz›da,
bunun sadece nakliyat iflçileri için de¤il, iflçi s›n›f› için
bir kazan›m oldu¤u belirtildi. 

Bal›kesir’in  Susurluk ilçesinde bulunan Yörsan fabri-
kas›nda iflçilerin direnifli sürüyor. 

Uzun mesai sürelerinin k›salt›lmas›, artan sömürünün
azalt›lmas› ve ücretlerinin yükselmesi için örgütlü mü-
cadeleye karar k›lan iflçiler, patronun ve devletin birçok
engelini aflarak sendikaya üye oldular.  “Yüzde yüz
Türk sermayesi” olmakla övünen Yörsan patronu, iflye-
rine sendikan›n girmemesi için iflçileri tek tek ve grup
olarak ça¤›r›p tehditten rüflvete kadar her yolu denedi.
Tüm bu tehdit ve sat›n alma çabalar›na ra¤men, Yör-
san iflçileri Tek-G›da ‹fl sendikas›nda örgütlendiler ve
bu yönde gelen her tür bask›ya karfl› direnifllerini sür-
dürüyorlar.

Fabrikada k›sa sürede örgütlenip baraj engelini aflan
sendika 2007 y›l›n›n Kas›m ay›nda Çal›flma Bakanl›-
¤›’na yetki baflvurusu yapm›flt›. Fakat Çal›flma Bakanl›-
¤› SSK’dan bilgi almak yerine patronu arayarak ihbarda
bulundu. Böylece Bakanl›¤›n, dolay›s›yla devletin de ifl-
çilerin sendika mücadelesine engel oldu¤u, aç›k biçim-
de ortaya ç›kt›. 

Bakanl›ktan ald›¤› bilgi ile iflçiler üzerinde bask› ve
tehdidi artt›ran Yörsan patronu, bunun kar etmedi¤i
yerde sendikal› 400 iflçiyi iflten ç›kard›.

Bir ay› aflk›n süredir fabrika önünde direnen iflçiler,
kazanana kadar direnifllerini sürdüreceklerini söylüyor-
lar. Direniflçi iflçiler ve sendika, tüm halk› Yörsan ma-
müllerini boykot etmeye ça¤›rd›. Direnifle pasif bir des-
tek de olsa bu ça¤r›ya kulak vermek ve onu daha genifl
kesimlere yaymak gerekiyor. 

Direnifle destek artarak devam ediyor. Susurluk fie-
ker Fabrikas› iflçileri, YÖRSAN iflçilerine destek ver-
mek için aralar›nda toplad›klar› 6 bin YTL’yi Tek G›da-
‹fl sendikas› yetkililerine teslim ettiler.

Adana’da da YÖRSAN iflçileriyle dayan›flmak için
destek eylemi yap›ld›. Tek G›da-‹fl’in ça¤r›s›yla 8 Ocak
tarihinde YÖRSAN Adana Da¤›t›m Merkezi önünde
toplanan iflçiler, iflten at›lmalar› protesto ettiler. Burada
bir konuflma yapan Adana fiube Baflkan›, “iflçi düflma-
n› YÖRSAN ürünlerini alma-tüketme” ça¤r›s›n› yineledi.

Yörsan direnifli sürüyor

Meclis’te görüflülmeyi bekleyen
ve iflçilerin-emekçilerin sa¤l›k hak-
lar›n›, emeklilik haklar›n› gasp
eden Genel Sa¤l›k Sigortas› (GSS)
yasa tasar›s›na karfl› Kad›köy’de
13 Ocak’ta eylem düzenlendi. 

12.30’da Kad›köy Alt›yol’da yü-
rüyüflle bafllamas› planlanan yürü-
yüfl, polisin Alt›yol’da uygulad›¤›
terörden dolay› çeflitli sokaklardan
caddeye ç›k›flla bafllad›. “Herkese
Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu’nun organize etti¤i ey-
lemde caddeye ç›kan kitlenin önü, yine polisler taraf›n-
dan kesildi. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Sa¤l›k Hakk›m›z
Engellenemez”, “GSS’ye Hay›r”, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›-
na Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Faflizme Karfl› Omuz
Omuza” sloganlar›n› atan kitle, ara sokaklardan iskeleye
ulaflt›. Yürüyüfl kolu buraya ulaflt›¤›nda, yürüyüfl koluna
kat›lamayanlar›n iskelede bekledikleri görüldü. Kitle top-
lanmalarla beraber yaklafl›k 3 bin kifliye vard›. 

Kitleye hitaben yap›lan konuflmalarda Meclis’te görü-
flülmeyi bekleyen tasar›n›n, gelece¤imizi gasp etmek an-
lam›na geldi¤ine de¤inilirken, sald›r›ya karfl› eylemli gü-
cün gösterilmesinin önemine dikkat çekildi. Konuflmalar
sürerken kitle s›k s›k “Faflizme Karfl› Omuz Omuza”,
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “GSS Yasas› Geri Çekilsin”,
“GSS’ye Hay›r” sloganlar›n› att›. 

Ayr›ca GSS yasas›na karfl›
D‹SK, TTB, TMMOB, KESK An-
kara yürüyüflü düzenlediler. 15
Ocak’ta ‹stanbul ve ‹zmir’den
bafllayan yürüyüfl kollar› Bur-
sa’da birleflti. ‹stanbul’dan yola
ç›kan yürüyüfl kolu, Kocaeli’de
grev yapan iflçileri ziyaret ettikten
sonra Kocaeli merkezde bir ba-
s›n aç›klamas› yapt›. Bursa’da iki
kolun birleflmesiyle düzenlenen

yürüyüflün ard›ndan, eylemciler geceyi Bursa’da geçirdi-
ler. Eskiflehir’den sonra Ankara’ya ulaflan kitle, Kurtulufl
Park›’nda topland›. Meclis’e yürümek isteyen kitlenin önü
polis barikat›yla kesilirken, yap›lan yürüyüfl ve bas›n
aç›klamas›n›n ard›ndan eylem bitirildi. 

GSS’ye karfl› bildiri da¤›t›m›ndan bas›n aç›klamas›na
kadar çeflitli biçimler devreye sokulmufl durumda. ‹lerle-
yen günlerde devletin sald›r›lar› da boyutlanacak. E¤er
GSS’yi geri püskürtmek istiyorsak, eylemli gücümüzün
yan› s›ra grev de dahil her fleyi devreye sokabilmeliyiz.
Çünkü bu sald›r› sadece bugünümüzü de¤il, gelece¤imizi
tehdit ediyor. Zaten burjuvazi ve AKP hükümeti de “Bu
sonraki süreçler için geçerli sizi ilgilendirmiyor” diyerek ifl-
çileri ve emekçileri at›l durumda b›rakmak istiyor. fiu bir
gerçek, yar›nlar› kazanmak da bugünden geçiyor. Onun
için eylemlere daha güçlü ve kararl› kat›l›m sa¤lamal›y›z. 

Zamlara karfl› protestoGSS’ye Karfl› Eylemler Art›yor

Posta da¤›t›c›lar›n GSS’ye karfl› eylemi

TEKEL’in özellefltirilme-
sine karfl› Tokat ve Bit-
lis’in ard›ndan Samsun’da
da 20 Ocak’ta binlerce iflçinin kat›ld›¤› bir miting
yap›ld›. Tokat’tan, Trabzon’dan, Amasya’dan TE-
KEL iflçilerinin de kat›ld›¤› mitinge, Türk-‹fl’e ba¤l›
sendikalar›n flubeleri, Emekli-Sen, KESK Samsun
fiubeler Platformu üyeleri, ve çeflitli partiler destek
verdi. Belediye-‹fl’e üye olduklar› için iflten at›lan
126 belediye iflçisi “Baflbakan söz verdi. Belediye
Baflkan› iflten att›” pankart› ile mitinge kat›ld›lar. 

‹flçiler, “Ak Dediler
Karanl›¤a Gömdüler”,
“Hükümet ‹stifa”,

“Adalet Yoksa Kalk›nma da Yok” sloganlar› eflli¤in-
de Cumhuriyet meydan›nda topland›. Burada yap›-
lan konuflmalarda, TEKEL’den önce birçok kamu
kuruluflunun emperyalist tekellere peflkefl çekildi¤i
hat›rlat›ld›. Sendika baflkan› “çocuklar›m›z›n, torun-
lar›m›z›n borçlu do¤mas›na neden oldular. Gelece-
¤imizin daha fazla karart›lmas›na izin vermeyece-
¤iz” dedi. Miting sloganlar eflli¤inde sonland›. 

Ambar iflçilerinin direnifli kazand›

Tekel iflçilerinin mitingi



Yeni y›l›n daha ilk aylar›nda T. Erdo¤an, hükü-
metin eylem plan›n› aç›klad›. Eylem Plan›, tar›m› da
kapsamadan edemezdi. Buna göre, DGD (Do¤ru-
dan Gelir Deste¤i) art›k arazi eksenli de¤il, ürün
üzerinden ödenecekti. 

Oysa DGD politikas› uygulamaya sokuldu¤u
2000 y›l›ndan bu yana, genel olarak üretimi engelle-
meye dönük olarak uygulanm›flt› zaten. 

Bugüne dek DGD’ye karfl› oluflan tepkiler, arazi
esas›na göre ödeme yap›l›yor olmas›na, (dahas› bu
ödemelerin hem düflük tutulmas›, hem de zaman›n-
da ödenmemesine) yönelik oldu. Baflbakan “DGD
ürüne göre ödenecek” derken, ayn› zamanda genifl
kitleler üzerinde yan›lsama yaratmay›, kötüye giden
gidiflat›n düzelece¤i hayaline kap›l›nmas›n› amaçl›-
yordu. 

Bu aç›klamay› alk›fllayanlar da asl›nda amac›n
ne oldu¤unu bilmiyor de¤iller. Sözde Uluslararas›
Para Fonu ve Dünya Bankas› (‹MF-DB) kararlar›na
karfl› olan ekonomi yazarlar›, Erdo¤an’›n aç›klama-
s›na “Türk tar›m› için yarar› büyük olacak” diyerek
alk›fl tuttular. TZD (Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i) Bafl-
kan› ‹brahim Yetkin de “ürüne destek verilmesi poli-
tikas›n› destekliyoruz” dedi. 

Oysa DGD’nin ürün esas›na göre ödenmesi pla-
n›, 2004’de haz›rlamaya bafllad›klar› “2006-2010
Tar›m Stratejisi” ile uygunluk içindedir ve hem yeni
de¤ildir, hem de DB taraf›ndan dayat›lan bu strateji
gere¤idir. 

* * *

Emperyalist tar›m tekelleri ile onlar›n iflbirlikçileri,
ony›llard›r tar›m alanlar›n› yeniden ele al›yorlar.
Hatta tar›m› neredeyse birinci s›raya oturtuyorlar.
Son y›llar ise tar›msal liberalizasyon sürecinin yasal
düzenlemeleri ile geçti. Yasal düzenlemeler, uygu-
lamalar›n pekifltirilmesine dönüktü. Ve art›k tar›msal
hizmetler, tümüyle özel sektörün ifliydi. Tar›msal
üretim, esas olarak büyük iflletmeler taraf›ndan ya-
p›lacakt›. Temel üretim biçimi de sözleflmeli çiftçilik
oluyordu. DGD de, ürün esas›na göre ödenecekti
ve ödemeler Tar›m Bakanl›¤› taraf›ndan de¤il, Mali-
ye Bakanl›¤› eliyle yap›lacakt›. 

Dolay›s›yla, Tar›m ve Köyiflleri Bakan›n›n “ürün
esas›na göre DGD ödenece¤i”, “ödemeleri Maliye
Bakanl›¤›n›n yapaca¤›” gibi aç›klamalar› baflbaka-
n›n bas›n aç›klamas›ndan sonra ö¤rendi¤i inand›r›c›
olmaktan uzakt›r ve kald› ki sorunun özü de bu de-
¤ildir. 

Ürün esas›na göre ödeme yapmak, emperyalist

“alternatif ürün” politikas›n›n bir devam› ve sonucu.
Yoksul köylünün taleplerini karfl›lamak için de¤il,
aksine tekellerin tar›m politikalar›n› uygulamak için.
Ödemeler üretim yapana de¤il, “alternatif ürün” üre-
tenlere yap›lacak. Emperyalistler hangi ürünün ekil-
mesini istiyorlarsa o ürüne... “Sözleflmeli çiftçilik”
esas›na göre üretim yapan belli büyüklükteki toprak
sahiplerine...

* * *

DGD uygulamas› bafllad›¤›nda (2000), ödeme-
lerle ilgili DB ile befl y›ll›k anlaflma yap›lm›flt›. An-
laflma 2005 y›l›nda bitti ve 2006 y›l›nda DGD’lerle
ilgili yeni bir sisteme geçifl karar› al›nd›. “2006-2010
Tar›m Stratejisi”, befl y›ll›k geçifl sürecinin üzerin-
den yap›lan yeni flekillenmeye denk bir stratejiydi
ve kesin aç›klamay› ancak 2007 bitiminde yapabil-
diler. 

Tar›m stratejisinin ana ekseni; AB’ye uyum,
DTÖ tar›m müzakereleri, Tar›m Bakanl›¤›n›n yeni-
den yap›land›r›lmas› temelindeydi. Bu temelde ha-
z›rlanan programa verilen flekil, üç esasa dayand›
(ve tar›mdaki pekçok geliflme bu program etraf›nda
döndü): 

1-DGD’nin piyasa koflullar›na göre yeniden dü-
zenlenmesi

2-Hayvanc›l›k iflletmelerinin modernizasyonu

3-Alternatif ürün

Demek ki, baflbakan›n aç›klamalar›, DGD’nin pi-
yasa koflullar›na göre yeniden düzenlenmesini içer-
mekten öte bir anlam tafl›m›yor. Bu ne yenidir ve
anlay›fl de¤iflikli¤idir, ne de DGD’nin tapu esas›na
göre da¤›t›lmas›ndan ma¤dur olan yoksul köylülerin
yarar›na bir geliflmedir. Aksine, emperyalist ülkeleri
besleyen ucuz iflgücü Türkiye rolünü hevesle oyna-
makt›r. 

* * *

DGD uygulamas›, 2000 Mart ortas›nda pilot ola-
rak uygulamaya sokuldu. “Tar›m Reformu Uygula-
ma Projesi (ARIP)” çerçevesinde DB taraf›ndan da-
yat›ld›. Anlaflmaya göre önce pilot bölgelerde uygu-
lanmas› (4 bölgede) sonra yayg›nlaflmas› ve
2003’de de tamamlanmas› sözkonusuydu. Gerek
Ecevit’in koalisyon hükümeti, gerekse de Erdo¤an
hükümeti niyet mektuplar›yla, DGD ve di¤er uygula-
malar için “kesin uygulamaya sokulacak” garantisi
verdiler. 

Bu anlaflmalarda DB, DGD ödemeleri için, “Çift-
çi Kay›t Sistemi” istedi. Böylece ödemeler, tapusu-
nu göstermek kofluluyla 200 dekara dek topra¤›

olanlara yap›labilecekti.
Ayn› ödeme miktar›,
200 dekar üstünde olan
tapulu topraklara da
ödenecekti. 

2001 y›l›nda 2 mil-
yon 185 bin mülk sahibi
kay›t alt›na al›nabilmiflti.

4 milyondan fazla iflletme oldu¤u düflünüldü¤ünde
(bunun 3 milyonu yoksul ve orta köylüye ait) kay›t
ifllemleri, hem ifllemleri üstlenen komisyonlar, hem
de mülk sahipleri aç›s›ndan zorlukla gerçekleflti.
Ama belge için ba¤›fl ad› alt›nda büyük bir soygun
da yap›lm›fl oldu. 

Fakat esas sorun ödemelerde yaflad›. Bir y›l
sonra, zaten düflük olan ödemelerin, taksit taksit
verildi¤i oldu. Kimisi bu kadar›n› bile alamad›. Borç
karfl›l›¤›nda bankalar›n el koydu¤unu banka kap›-
s›nda ö¤renenler oldu. Borç karfl›l›¤›nda yasal bile
de¤ildi üstelik. Öte yandan ödemeler tapu esas›na
göre oldu¤u için, kirac›-ortakç› olarak geçinen çok
fazla yoksul köylü ödemelerin d›fl›nda tutuldu. Para-
y›, üretim yapmayan, ama tapusu olan toprak sa-
hipleri ald›. 

* * *

DGD uygulamas›n›n esas özünü yoksul ve orta
köylünün tasfiyesi oluflturuyordu. Toprakta tekellefl-
me ve topraks›zlaflt›rma ile paralel yürüyen uygula-
ma, toprakta büyük sermayenin hakimiyeti kurmas›-
n› amaçlayan sistemin bir parças›ndan ibaretti. 

Tar›mda koruma ve destekleme politikas›n›n kal-
d›r›lmas›na tekabül eden DGD, binlerce insan›n
topraktan kopmas›na ve ifl umudu ile kentlere göç
etmek zorunda kalmas›na yol açt›. Befl y›l önce res-
mi rakamlar tar›m istihdam›n›n yüzde 40’lardan yüz-
de 30’lara düfltü¤ünü söylüyordu. Düflüfl befl y›l bo-
yunca da devam etti ve art›k y›llar de¤il aylar bo-
yunca üretimden kopufllar gerçeklefliyor. Son üç ay-
da yaklafl›k 250 bin kiflinin üretim alan›nda koptu¤u-
na bak›l›rsa, düflüflün say›s› katlanarak sürüyor. 

* * *

“Yak›n bir gelecekte, petrol için yap›lan savaflla-
r›n g›da için yap›laca¤›”n› tespit eden burjuvalar, ta-
r›m alanlar› için k›yas›ya rekabet ediyor. Tar›m
ürünleri de egemenlik alanlar›nda hakimiyet turma-
n›n en önemli ayaklar›ndan biri oldu¤una göre, ta-
r›m programlar› en yüksek kar için yap›l›yor. “Tar›-
m›n yeniden yap›land›r›lmas›”, emperyalistlerin yeni
pazarlara ulaflmak ve rekabet alanlar›n› büyütmekle
efl anlaml› yürüyor. 

Dolay›s›yla emperyalist politikalara karfl› müca-
dele topyekun olmak zorunda. ‹flçi s›n›f› ve köylülük
baflta olmak üzere sald›r› toplumun tüm kesimleri-
nedir. Sosyal güvenlik ve DGD de dahil, bütün sal-
d›r›lara karfl› birleflik mücadelenin örülmesi zorunlu-
dur.
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Do¤rudan Gelir Deste¤i
zaten üretimsizlikti

DGD uygulamas›n›n esas özünü yoksul ve orta köylü-
nün tasfiyesi oluflturuyordu. Toprakta tekelleflme ve

topraks›zlaflt›rma ile paralel yürüyen uygulama, toprakta
büyük sermayenin hakimiyeti kurmas›n› amaçlayan

sistemin bir parças›ndan ibaretti. 
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26 Ocak’ta polis “Ergenekon Operasyonu” ad›
verilen operasyonla aralar›nda Veli Küçük, Ali Ya-
sak, Sami Hofltan, Kemal Kerinçsiz Fikri Kara-
da¤’›n bulundu¤u 33 kifliyi gözalt›na ald›. Bunlar›n
içinden 8 kifli tutukland›, di¤erleri serbest b›rak›ld›.  

“‹kinci Susurluk” olarak gündeme oturan bu
operasyon, geçen y›l Ümraniye’de bir gecekondu-
ya yap›lan operasyonun devam› olarak ilan edildi.
Son operasyon, çok daha genifl yelpazeden ulu-
salc›-milliyetçi-mafya adlar›n› kaps›yor.

Ergenekon kurtlar›n›n seceresi

Veli Küçük, 1990’l› y›llardan beri ad› en çok du-
yulan bir emekli general. J‹TEM’in kurucusu. Abdul-
lah Çatl›’dan “Yeflil” kod adl› Mahmut Y›ld›r›m’a ka-
dar tüm kirli kifliliklerle iliflkisi mevcut. Geçen y›l Üm-
raniye bask›n›nda tutuklanan Muzaffer Tekin’le ve
Kemal Kerinçsiz’le yak›n iliflkide. Ulusalc›l›k ad›na
yap›lan birçok floven gösteride yer ald› ve Hrant
Dink’i defalarca ölümle tehdit etti. Generalli¤i s›ras›n-
da birçok yolsuzlukta ad› geçti. Susurluk’un önde ge-
len isimlerinden Sedat Bucak’›n floförüne iki adet J‹-
TEM kimli¤i sa¤lad›¤› ortaya ç›kt›. fiemdinli’ye at›lan
bombalar s›ras›nda yine onun ad› vard›. J‹TEM’in ifl-
ledi¤i birçok faili meçhul cinayetten sorumlu olan da
o. Kocaeli’de komutanl›k yapt›¤› s›rada öldürülen
Ömer Lütfi Topal’›n da onun telefonundan defalarca
arand›¤› biliniyor. Sadece yurtiçinde de¤il, sadece
baflta Ermenistan ve Azerbaycan olmak üzere baz›
ülkelerde kontrgerilla faaliyetlerini organize etti. Se-
dat Peker’in kurdu¤u sitenin aç›l›fl›na kat›ld›. MHP’li
sivil faflistlerle karfl›-devrimci ‹P’lilerin ulusalc›l›k ad›-
na oluflturduklar› “K›z›lelma Koalisyonu”nun kurulma-
s›na arac›l›k yapt›. Dan›fltay sald›r›s›n› yapan Avukat
Alparslan Aslan’la el öptürürken çekilmifl foto¤raflar›
var. Ayr›ca eski ‹stanbul valisi Erol Çak›r ve eski
Narkotik fiube Müdürü Nihat Kubufl’la kurdu¤u Stra-
tejik Güvenlik Koruma ve E¤itim adl› flirketin bir flu-
besi de Trabzon’da bulunuyor. Yani Hrant Dink’in ka-
tillerinin e¤itilmesinde de rolleri var. 

Buna karfl›n hiçbir flekilde soruflturulamayan ve
ifadesi al›namayan Veli Küçük’ü sorgulayan general-
ler heyeti, suç unsuruna rastlanmad›¤›n› aç›klad›lar.

Kemal Kerinçsiz, Hrant Dink’e aç›lan 301 davala-
r›n›n en büyük aktörü ve pravakatörü olarak boy gös-
terdi. MHP’li olan Kerinçsiz, mahkeme önlerinde, ai-
leleri tehdit etmekten, mahkemeyi sabote etmeye ka-
dar her fleyi yapt›. Elif fiafak ve Orhan Pamuk’un
mahkemelerinde de boy gösterdi, tehditler savurdu. 

Sami Hofltan, Susurluk’un san›klar›ndan biriydi.
Uyuflturucu kaçakç›l›¤›n› organize ediyor. Abdullah
Çatl›’n›n kaç›rd›¤› Tar›k Ümit, Hofltan’›n çiftli¤inde
sorguland›. Ad› birçok kirli iflin içinde geçiyor. 

Ali Yasak da Susurluk davas›ndan yarg›land›.
M‹T’te görevli oldu¤u s›rada Korkut Eken’in tali
mat›yla PKK’ye yönelik operasyonlara kat›ld›. 1988
y›l›nda ç›kan bir haber yüzünden Milliyet gazetesini
taratt›. Susurluk kazas›nda ölen Abdullah Çatl› baflta
olmak üzere birçok san›¤›n ad›, k›z kardeflinin dü¤ü-
nünde bir araya gelmiflti. 

Fikri Karada¤’› da geçen y›l içinde ekranlara yan-
s›yan ölmek ve öldürmek üzerine ettirdi¤i yeminler-
den tan›yoruz. 13 bin kiflilik hainler listesi haz›rlaya-
rak, suikast planlar› yapt›. Muzaffer Tekin ve Oktay
Y›ld›r›m’la foto¤raflar› mevcut. 

Avukat Fuat Turgut ise Yasin Hayal’in avukat› ve

birçok floven davaya avukatl›k
yapt›. Mahkemelerde olay ç›-
kartmas›yla ad›n› duyurdu. 

Neden bu dönem

Görüldü¤ü gibi isimlerin
baz›lar›n›n künyesi böyle.
Her türlü pislik mevcut.
Özellikle Veli Küçük’ün ad›
Susurluk’tan bu yana s›k-
l›kla kullan›lmas›na ra¤men
sorgulanam›yordu. O halde
neden bu dönem? 

Son birkaç y›ld›r
keskinleflmifl olan bur-
juva klikler aras› çelifl-
ki, son aylarda yu-
muflam›fl görünüyor.
Özellikle Erdo¤an’›n
5 Kas›mdaki ABD zi-
yareti ve “s›n›rötesi operasyon” konusunda sa¤lanan
mutabakat, burjuva klikler aras›nda da uzlaflma ze-
mini oldu. Bu uzlaflma, AKP hükümetinin elini daha
da güçlendirdi. Bu durumdan yararlan›p “K›z›lelmac›”
gruba bir darbe indirerek, bir taflla birden fazla kufl
vurmay› amaçlad›. 

Bir yandan kendi ç›karlar› aç›s›ndan tehlikeli bul-
du¤u ulusalc› kesimin bu “vurucu timi”ni etkisizlefltir-
di. Bir yandan da adlar› fazlas›yla öne ç›km›fl ve bir
anlamda kullanma süresi dolmufl olan bu kiflilerden
devleti kurtarm›fl oldu. Hat›rlanacakt›r, önceki y›llarda
da Alaattin Çak›c›, Mehmet Ali A¤ca, Sedat Peker
vb. isimler hep bu flekilde kullan›l›p “devletin bekas›”
için feda edilmifllerdi. Hatta Korkut Eken gibi bir flef
bile, Susurluk davas› kapsam›nda tutuklanm›flt›. 

AKP hükümeti bu hamleyle, hem “derin devlet
çökertiliyor” imaj›n› vermek, hem de son olarak Hrant
Dink’i anma eyleminde görüldü¤ü gibi kitlelerin bu
yöndeki taleplerini karfl›l›yor görünüp puan toplamak
istedi. Böylece kendi kitle taban›n› güçlendirip ataca-
¤› yeni ad›mlara zemin haz›rlad›. Bu operasyonla ay-
n› günlere gelen türban tart›flmas›, AKP’nin “özgür-
lüklerden yana” demagojisinin gerçek niyetini de aç›-
¤a vuruyordu. Ancak burjuva liberal ayd›nlardan ge-
rekli deste¤i de alm›fl oldu.

Her fley devletin ç›kar› için

Bu operasyonun Veli Küçük’ten ileriye gitmeyece-
¤i ortadad›r. Bu, Susurluk’tan bu yana bilinen bir ger-
çektir. Gerek Susurluk’ta, gerekse Hrant Dink cina-
yetinde yetkililer, hep “sonuna kadar gidilecek” de-
mifl, fakat bir-kaç maflan›n tutuklamaktan öteye gidil-
memifltir. Aksine olay›n perde arkas› ve gerçek ak-
törleri her zaman gizlenmifl, örtbas edilmifltir. Bugün
de çok farkl› olmayacakt›r. 

Elbette Veli Küçük ve di¤erlerinin tutuklanmas›
önemlidir. Bu isimlerin aç›¤a ç›kmas› ve tutuklanma-

lar› yönünde bir bas›nç olufltu-
rulmas› da, kitle hareketi üzerin-
den olmufltur. Susurluk’tan son-
ra kitleler günlerce sokaklar›
doldurmufl, suçlular›n yarg›lan-
mas›n› istemifltir. Keza Hrant
Dink cinayetine ve aradan ge-
çen bir y›la ra¤men gerçek suç-
lular›n yakalanmam›fl olmas›na,
kitlesel tepkiler hala sürmekte-
dir. 

Bugüne dek burjuva klikler
aras› çeliflkilerden dolay›, birçok
çete ortaya ç›kar›lm›fl, operas-
yonlar düzenlenmifltir. Ancak
unutulmamal›d›r ki, devletin
kendi bünyesinde daha pek çok
çete vard›r ve günü geldi¤inde
tekrar kullan›lmak üzere tadavü-

le sokulacakt›r. Dolay›s›yla “çete
operasyonlar›” san›ld›¤› gibi devle-

tin demokratikleflti¤inin bir göstergesi de¤ildir. Aksine
bu dönem faflist bask› ve fliddetin artt›¤› bir dönem-
dir. Bugün bu bask› ve fliddet, flimdi resmi güçler ta-
raf›ndan yap›lmaktad›r. Kanunlar› arkas›na alan as-
ker ve polis, en küçük demokratik hak mücadelesine

copu, biber gaz› ile sald›rmakta, sokak ortas›nda
insanlar›n üzerine atefl açmakta, gözalt›nda katlet-
mektedir. 

Bu bir dan›fl›kl› dövüfltür. Y›llard›r da egemen s›-
n›flar›n yönetme yöntemidir. Kimi zaman resmi güç-
lerle, kimi zaman sivil, çete organizasyonlar› ile kitle-
ler üzerinde bask› ve terör uygular. Bu, y›pranma de-
recesine, dünyan›n ve ülkenin içinde bulundu¤u du-
ruma göre el de¤ifltirir.

Hesap sorma bilincini gelifltirmek

Ölmeye ve öldürmeye yemin edenler, hak arayan
herkesi terörist ilan edip, kitleleri milliyetçilik ve flo-
ven histeriyle zehirleyenler, “milliyetçilik” ad›na kendi-
lerinde her fleyi yapmay› hak görürler. Haraç almak-
tan, uyuflturucu kaçakç›l›¤›na, sokak ortas›nda infaz-
lardan mafya örgütlenmelerini organize etmeye ka-
dar tüm kirli iflleri yaparlar. Bizzat devlet eliyle kuru-
lan bu çetelerin, devletin kontrolü d›fl›na ç›kma risk-
leri de her zaman mevcuttur. Böyle durumlarda dev-
let, bu kifli ve gruplar›n tepesine binmektedir. Kendi
ç›kar› için binmeye devam da edecektir… Ama nas›l
ki, bu ülke için kurflun atan “flerefliler,” bu cezalar› bir
onur olarak alg›lay›p devlete küsmüyorlarsa, Ergene-
kon’un kurtlar› da küsmeyecekler ve yeni görevlerin
verilmesi için s›ralar›n› bekleyeceklerdir.  

As›l mesele, kitlelerin hesap sorma bilincinin ge-
liflmesindedir. Çetelerin devletin bir organizasyonu
oldu¤unun bilinmesi ve devletten hesap sorulmas›n-
da. Komünist ve devrimcilere düflen görev de, en ge-
nifl kitlelere bu gerçe¤i göstermek. Adaletin ancak
mücadele ile sa¤lanabilece¤ini ve gerçek adaletin
ancak devrimle birlikte gelece¤ini anlatmak… Ve bu
perspektifle soka¤a ç›kmalar›n› hesap sormalar›n›
sa¤lamak… T›pk› Hrant Dink cenazesinde ve anma-
s›nda oldu¤u gibi…

Ancak bu sayede devlet kimi ad›mlar atmak ve
belli bafll› suçlular› yarg›lamak zorunda kalacakt›r.
Aksi halde sürece yayarak gündemden düflürmeye
çal›flacak, t›pk› Susurluk’ta oldu¤u gibi cüzi cezalarla
san›klar› ödüllendirmenin yollar›n› bulacakt›r.

Ergenekon’dan
ç›kan Kurtlar

Çetelerle ilgili her tafl›n
alt›ndan ç›kan emekli
general Veli Küçük

Hrant Dink baflta olmak üzere,
ayd›nlara dönük 301 davalar›n›n
k›flk›rt›c›s› avukat Kemal Kerinçsiz



27 Aral›k’ta Ken-
ya’da seçimler ger-
çekleflti. Oy say›m›
devam ederken
Raila Odinga’n›n
Ukrayna’daki “Por-
takal Devrimi”nden
ad›n› alan Portakal Demokrasi Hareketi (ODM)’nin önde gitti¤i
belliydi. Fakat resmi sonuçlara aç›kland›¤›nda, hükümette olan
Kibaki’nin 200 bin oy farkla seçimi kazand›¤› ilan edildi. Seçim
komisyonu da apar topar Kibaki’yi Baflbakan ilan etti. 

Seçimin hileli oldu¤u aç›kt›. Çünkü en çok milletvekili aday›
ODM’den Parlamento’ya girdi ve ço¤unlu¤u elde etti. ABD ve ‹n-
giltere, 37 milyon nüfuslu ve 14 milyonu oy kullanan Kenya’da
sokaklar kana bulanmadan aceleyle, bafl›ndan itibaren destekle-
dikleri Kibaki’ye kutlama mesajlar› gönderdiler. Sokaklara taflan
kitleyi görünce de ayn› acelecilikle kutlama mesajlar›n› geri çek-
tiler ve diplomasi trafi¤ini bafllatt›lar. Dinmeyen öfkeyi gören em-
peryalistler, Kibaki’yi uzlaflmaya davet ettiler. Afrika’dan sorumlu
ve D›fl ‹flleri Baflkan› Rice’›n yak›n ö¤rencisi Frazers, Ingiltere
Baflbakan› Browns, Afrika Birli¤i ve Gana Baflbakan› Korfur,
Desmond Tutu ve en son da eski Birleflmifl Milletler Genel Sek-
reteri Kofi Annan, arabuluculu¤a soyundu. 

Hiçbir Afrika ülkesinde flimdiye kadar ABD ve AB bu kadar
h›zl› davranmam›flt›, sorunu “çözmek” için. Ancak Kenya’n›n,
özellikle ABD ve ‹ngiltere için önemi büyüktü. Odinga’n›n sosyal
demokrat pozlar› ve Kenya halk›na vaat ettikleri -uygulamayaca-
¤›n› bilseler de- fazlayd› ve onlar seçimlerini Kibaki’den yana
yapm›fllard›. Çünkü o, sömürü çark›nda hiçbir de¤iflikli¤e gitme-
yecekti. 

Ancak kitle sokaklara tafl›nca hemen çark ettiler. Bu sefer he-
saplar› baflkayd›. Do¤u Afrika’y› Kenya üzerinden yönetiyorlard›,
tüm emperyalist tekellerin merkezi, bankalar Nayrobi’deydi. Ken-
ya’n›n alt yap›s›n›n di¤er ülkelere oranla geliflkinli¤i, kalifeye ele-
manlar›n›n fazlal›¤›, bunda önemli etkenlerdi. Buna, ABD’nin
Kenya’y› 1998’den beri “Terörle Mücadele”de müttefik görmesi,
Kenya’y› milyarlarca dolarla silahland›rmas›, Amerikan askeri üs-
lerinin burada bulunmas› ve Amerikan operasyonlar›n›n Kenya
topraklar› üzerinden gerçekleflmesi ekleniyordu. (Öcalan’› da
ABD para karfl›l›¤› Kenya hükümetinden teslim alm›flt›.)

ABD, flimdilik Kenya’da bir savafl istemiyordu, onun için kollar›
s›vad›. Buna ra¤men halen bir uzlaflma sa¤lanamad›. Odinga,
“ya yeni seçim, ya koalisyon” diyen emperyalistlerle uzlaflmaya
haz›r oldu¤unu gösterse de Kibaki “beni zorlarsan›z size alterna-
tif Çin’e yüzünü dönerim“ dedi. 

Sömürgeci gelene¤in bas›n›nda Kenya haberleri

Kenya’da seçimler, flu ana kadar yaklafl›k bin kiflinin hayat›na
mal oldu. Yar›m milyon insan, evinden yurdundan edilerek yine
göçe zorland›. 

‹ngilizce ve Almanca ç›kan burjuva bas›n, “Kenyal›lar, tüm di-
¤er Afrikal›lar gibi yine etnik çat›flmalarla birbirlerini vahflice bo-
¤azl›yor” içeri¤inde birleflti. Sorun, demokratik tepki göstermesini
bilmeyen, ça¤dafllaflmam›fl bir Afrika ülkesinin, hem de demok-
rasiyi ö¤renme konusunda emperyalistlerin en çok bel ba¤lad›¤›
Kenya’da gerçeklefliyordu. “Demokrasilerinin” bu ülkelere birgün
mutluluk getirece¤ine inançlar›n›n Afrikal›lar taraf›ndan yeniden
y›k›ld›¤›n› okurlar›na afl›lamaya çal›fl›yorlard›. Kendilerine “acaba
Kenyal›lar›n da ça¤dafl ve demokrat olabilecekleri konusunda
yan›ld›k m›, yard›m için gönderdi¤imiz paralar bofluna m›yd› “
sorular›n› soruyorlard›. Günlerce Kibuyu’lar›n Luo’lar›, onlar›n da
di¤erlerini, nas›l sat›rlarla do¤rad›klar›n› ve kiliseleri bile atefle
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Kenya’da bugün yaflanan sorunlar› anlamak
için özet de olsa Kenya’n›n sömürge tarihine
bakmak gerekiyor. 

Do¤u Afrika’ya ilk ulaflan sömürge 16. yüzy›l-
da Portekiz. 1698’de Araplar hakimiyet kurmufl
Do¤u Afrika üzerinde. O tarihlerde Kenya’n›n li-
manlar›ndan yap›lan ticaretle Kenya ve Do¤u
Afrika en zengin dönemlerini yafl›yor. 

1884’de Alman misyonerlerin Do¤u Afrika’y›
keflfetmesi bir dönüm noktas›. Ancak Almanlar
da uzun süre kalam›yor. 1894’de Do¤u Afrika
flimdiki Büyük Britanya’n›n sömürgesi oluyor.
1920’de Kenya resmi olarak ‹ngiliz sömürgesi
olarak ilan ediliyor. 

Kenya, 1963’te ony›llar süren direnifllerden
sonra ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Ancak bu “ba¤›m-
s›zl›k”, sömürge devletten kesintisiz bir flekilde
yeni sömürge bir devlete geçifl anlam›ndayd›. 

Kenya’da bugün yaflanan sorunlar›n kökeni-
ni, ‹ngiliz sömürgecilerinin “böl yönet” politika-
s›nda aramak gerekiyor. ‹ngilizler bugünkü
Kenya’y›, özellikle Kenya’n›n baflkenti Nayro-
bi’yi ve limanlar› Do¤u Afrika’y› buradan yöne-
tecek bir merkez haline getiriyorlar. Bu nedenle
Kenya halk›nda “Kenya öksürürse Do¤u Afrika
zatüre olur” deyimi yerleflmifl durumda. Bugün
de Kenya, alt yap›s› ve tüm emperyalist tekelle-
rin Nayrobi’de konumland›rmas› ile öncü konu-
munu koruyor. 

Kenya’n›n bu konumundan kaynakl› tarihi ka-
ranl›k. Kenya’daki tüm verimli topraklar beyaz-
lara veriliyor ve bölge halk›n›n Nayrobi gibi böl-
gelere yerleflmesini b›rakal›m, ancak pasaport-
la buralara seyahat etmesine izin veriliyor. Tüm
topraklar› ellerinden al›nan Kenyal›lar ayn› za-
manda “kelle vergisi” vermeye zorlanarak be-
yazlara sürekli borçlu b›rakl›yor. Kendi ülkesin-
de köle bir halk. Özellikle I. Emperyalist Sa-
vafl’tan sonra ‹ngilizler, kendilerini için savaflan
ve ölen Kenyal›lar ifl gücü olarak yetmedi¤i
için, ülkeye Hindistanl›lar› getiriyorlar. Bir yan-
dan da Kenyal›lar› ticaret yapmaktan al›koymak
için Hindistan sömürgesindeki iflbirlikçi köleleri-
ne ticaret olanaklar› veriyorlar. Bugün de Ken-
ya’da zengin iflverenler aras›nda ve “yüksek ta-
baka” olarak Hindistanl›lar var. 

II. Emperyalist savafltan sonra eskisi gibi sö-
mürgelerini yönetemeyece¤ini gören ‹ngilizler,
–savaflta 80 bin civar›nda Kenyal› ‹ngilizler için
savaflta ölmüfl, ancak geri dönenler dünyadan
direnifli Kenya’ya tafl›m›flt› ayn› zamanda-  ön-
ce ola¤anüstü vahfletle Kenyal›lar› bast›rmaya
çal›flt›. 1952-1960 aras›nda ola¤anüstü hal ilan
etti ve bunu beyazlar›n tehlikede olmas› ile
aç›klad›. Ola¤anüstü halin bilançosu, 40 binin
üzerinde Kenyal›n›n ve buna karfl›l›k 35 beyaz
adam›n ölmesiydi. Di¤er yandan ilk defa tüm
etnik gruplar bir çat› alt›nda birleflmiflti ve 20
bin savaflç›dan oluflan Mau Mau silahl› yeralt›
örgütüyle 1963’te ‹ngilizleri dize getirdiler. 

Ba¤›ms›zl›¤a giden yolda ‹ngiltere, sömürge-
sini yitirmemek için birçok yola baflvurdu. Ken-

ya’da siyahlar›n kat›ld›¤› ilk seçimler 1957 se-
çimleri. Bu seçimlerde ‹ngiltere istedi¤i iflbirlik-
çinin seçilmesi için hile yaparken as›l felaketin
temellerini “böl yönet” politikas›n› uygulayarak
att›. Bafl›ndan itibaren etnik gruplar› birbirine
k›flk›rtan ‹ngilizler, seçimler söz konusu oldu-
¤unda yasalarla yeni bir seçim sistemi getirdi.
Kenyal›lar parti kurabilirdi, ancak bunlar sadece
bölge partisi olabilirdi. Zaten ço¤unlukta etnik
kökenlerine göre bölgelere yerlefltirilen Kenyal›-
lar, fiilen etnik kökenlerine göre parti kurma
hakk›na sahip oldu. ‹ngilizler bu yöntemle hem
Kenyal›lar›n uluslaflmas›n›n, böylece ba¤›ms›z-
l›klar›n›n önünü al›yordu; di¤er yandan kendisi
ile iflbirli¤i yapmayan etnik gruplara bizzat sal-
d›r›yor veya birbirine düflüyordu. Dünya kamu-
oyuna da –bugün oldu¤u gibi- hala kendisi yö-
netemeyen geri kalm›fl ve beyaz adam›n kam-
ç›s› alt›nda insanlaflmas› gereken Afrikal›lar
olarak gösteriyordu.

‹ngilizlerin sonu, di¤er sömürgecilerin sonun-
dan farkl› olmad›. Bugün de birbiriyle savafl›yor
görünen Kikuyi ve Luo etnik gruplar› di¤erlerini
de yanlar›na alarak ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ettiler.
Ancak ‹ngiltere sömürgesindeki ç›karlar›n› ga-
ranti alt›na almak için, seçimlerdeki hukuki sis-
temi oturttu ve Jemo Kenyatta gibi direniflin ön-
cülerinden olan, ancak kurtuluflu kapitalist sis-
temde gören KANU (Afrika Kenya’s›n›n Ulusal
Birlik Partisi) baflkan›n› hükümette sa¤lamlafl-
t›rd›. Kenyatta, ulusal ba¤›ms›zl›k önderi olarak
Kenya’da herkes taraf›ndan putlaflt›r›lsa da, o
da yaklafl›k üç sene sonra Luo’lar› temsil eden
bugünkü Odinga’n›n babas›n› hükümetten att›.
O dönem Kibaki de hükümetteydi. Bat› yanl›s›
ve kapitalist bir geliflme yanl›s› olan Kenyatta
beyazlar› iflgal ettikleri topraklardan atmad›.
Onlar›n bir k›sm›ndan topraklar› sat›n ald› ve
fakirlere verdi. Ancak topraklar›n en büyük ve
en verimli parçalar›n› yandafllar›na ve kendisi-
ne ay›rd›. Dürüst olan ve “bu ülkede beyazlar
gittiken sonra 10 milyonere karfl›l›k 10 milyon
Kenyal› dilenci” diyen milletvekili ölü bulundu.
KANU, Kenya’da tek partiydi baflka partiler ya-
sakt›. Baba Odinga’n›n kurdu¤u Sosyalist Par-
ti’de yasak partiler aras›ndayd›. 

Kenyatta’n›n 1978’den sonraki ölümünü
2002’ye kadar Moi hükümeti izledi. Demokrasi
talepleri ile sokaklara ç›kan Kenyal›lar, katliam-
larla ve etnik ayr›l›klar körüklenerek bast›r›ld›.
2002’ye gelindi¤inde Kenya’da ikinci bir dönüm
noktas› yafland›. Yine tüm etnik gruplar özellik-
le en büyük grup olan Kikuyu ve Luo biraraya
gelerek Moi’y› seçimlerde devirdi. Plan Kiku-
yu’lardan Kibaki’nin Baflbakan ve Raila Odin-
ga’n›n Baflkan Yard›mc›s› olmas›yd›. Seçimler-
den sonra Kibaki kendisinden öncekiler gibi an-
laflmay› bozdu ve Odinga’y› saf d›fl› b›rakt›. 

27 Aral›k 2007 seçimlerine geldi¤imizde, yine
sömürge dönemindeki elit tabakan›n ayn› oyun-
lar›n› ayn› yöntemlerle sürdürmeye devam et-
tiklerini görüyoruz. 

Kenya’n›n yoksullar› art›k 
eskisi gibi yönetilmek istemiyor!

Kenya’da sömürgecili¤in att›¤› temeller



‹talya’da soka¤a taflan öfke
Napoli, ‹talya’n›n güneyinde, denizin kenar›nda turistik bir flehir. Bugüne ka-

dar tarihsel ve do¤a zenginli¤i ile turist rehberlerinde gösterilen flehir, 2007’nin so-
nundan bu yana sokaktaki çöp y›¤›nlar› ile gündemde. Çöp y›¤›nlar› daha önce de
birikiyordu, ancak bu sefer Napoli halk› çöpleri atefle vermeye bafllad› ve köklü bir
çözümün getirilmesi için öfkesi gösterdi. Böylece bas›nda da yerini ald›. 

Napoli’de haftalard›r çöpler toplanm›yor/toplanam›yor. Çünkü çöpleri götüre-
cek yer kalmam›fl durumda. Eski depolar dolu, her yeni aç›lmak istenen depoyu da
halk protesto ederek engelliyor. 

Napoli’nin çöp sorunu y›llard›r süren bir sorun. En son 2000 y›l›nda devlet,
özel bir görevli atayarak Napoli’nin çöp sorununu çözme görevini verdi. Bugüne
getiren süreç, özellikle küçük bir yerleflim birimi ve çöp depolama merkezi olan
Piunura’daki depolar›n dolmas›n›n yan›nda, bu bölgelerde kanser hastalar›n›n ve
sakat çocuk do¤umlar›n›n art›k inkar edilemeyecek düzeye gelmesiydi. Ancak
2000 y›l›ndan bu yana da de¤iflen bir fley olmad›. Savc›lar, hükümet yetkilileri
hakk›nda dava açmakla yetindi. Çünkü çöp sorununu çözmek için verilen paralar
seçim kampanyas›na harcanm›flt›. 

2007’nin sonuna gelince a¤›r aksak yürüyen çöp toplama ifli art›k toplanamaz
oldu, çöpleri götürecek yer kalmam›flt› çünkü. Devlet, sorun bas›na yans›y›nca
‘ola¤anüstü durum’ ilan etti, aslerleri çöp toplamalar› için seferber etti. Acil önlem
olarak, dolu olduklar› için kapat›lan depolar› açmaya karar verdi. Özellikle Piunu-
ra’da yaflayanlar soka¤a döküldü, araçlar› yakt›, polisle çat›flt›. 

‹flin içinden ç›kamayan hükümet ve sözcüleri, hemen bölgede bir çok alanda
hakim olan Comorra mafyas›n›n halk› galayana getirdi¤ini, yeni çöp merkezlerini
onlar›n açt›rmad›¤›n› ilan etti. Halbuki tersi bir durum mevcuttu. Camorra mafyas›
illegal çöp toplama iflinden vurgunlar vuruyordu. Yani normal çöp depolar›na ko-
nulamayacak tehlikeli çöplerden ve çöp götürecek yer olmad›¤›nda, bu çöpleri ait
olmad›klar› yerlerde depolamaktan. Piunura’da polisle çat›flanlar tam da mafyan›n
önünü al›yordu. 

Devlet sorunu gündemden düflürmek için yeni çöp depolama merkezinin yerini
aç›klad›. Bu sefer de tüm Napoli’de on binlerce kifli soka¤a döküldü. Üniversite
profersörleri, yeni seçilen yerin jeolojik olarak uygun olmad›¤›n› aç›klam›flt›. Na-
poli’nin en önemli sorunlar›ndan biri de buydu. Varolan çöp depolama bölgeleri
dolu, yenileri için de yer kalmam›flt›. Ya deprem bölgesi ya tar›m bölgesi ya da
SIT alanlar› kalm›flt› geriye. 

Devlet, halk elimizi kolumuzu ba¤l›yor, çözüme yanaflm›yor sözleriyle yeniden
sorunun çözümü için özel bir süper görevli atad›. “Süper görevli” bir polis flefi.
Herkes polis flefinin bu sorunu halk› terörize ederek çözmeye çal›flaca¤›ndan endi-
fleleniyor. 

Sorun teknolojik yat›r›mda!

Napoli’nin çöp sorununa acil çözümü için Sardinya, bir k›s›m çöpü alabilece-
¤ini söyledi. Ancak muhafazakar partinin üyeleri, sol belediye baflkan›n› devirmek
için bunu f›rsat bilerek Sardinya’da eylem düzenledi, çöplerin Napoli’den ç›kmas›-
n› engellediler. 

fiu an Napoli’nin çöpleri Almanya’n›n Leipzig ve Bremen yak›nlar›nda son
teknolojiyle donanm›fl çöp yakma merkezlerine getiriliyor. Almanya’da çöp depo-
lamak yasak oldu¤u için 70’e yak›n özel çöp yakma merkezleri var. Bunlar ayn›
zamanda ›s› üretiyorlar ve böylece enerji kazan›lm›fl oluyor. Bu merkezler, kapasi-
telerinin alt›nda çal›fl›yor. ‹talya’dan gelen çöpler, bu merkezleri paraya bo¤maya
bafllad›. ‹talya’dan gelen günlük 1500 ton çöpün masraf›, yaklafl›k 200 bin Euro.
Çok karl› bir ifl. Almanya’da yefliller Italya’n›n çöplerini getirmek ve burada yak-
mak, sa¤l›k için tehlikeli deseler de, Alman devleti bilirkiflileri ile bunun tersini
söyleyerek geliflebilecek tepkilerin önünü al›yor. ‹fl çok karl›, s›rf  Napoli’den geti-
rilecek daha 350 bin ton çöp var. 

K›sacas› sorun, Italyan devletinin paraya k›y›p, halk›n sa¤l›¤›n› korumak için
geçici yöntemlerden vazgeçip yeni teknoloji ile çöp sorununu çözmemesinde.
Mafyada genelde bu sonuçlardan do¤maz m›?

Napolilerin öfkesi, y›llard›r çözülmeyen sorunu dünya gündemine oturtunca,
sorun “mafya sorunu” dendi. Halk›n öfkesi dinmeyince, bu sefer de halk›n kendisi-
nin, mafyan›n aleti oldu¤una dair haberler bas›n› kaplad›. Ancak ne denirse densin
öfke dinmeyince, devlet de alelacele soruna çareye bulmaya çal›flt›. Çünkü bu ya-
lanlar›n öfkeyi alevlendirmekten baflka bir ifle yaramad›¤›n› gördü. 

Burjuvaziyi as›l korkutan ise, Avrupa’n›n göbe¤inde Fransa’da gençlerin yapt›-
¤› gibi -sokaklarda bu sefer yanan çöpler de olsa- atefllerin yükselmesi, öfkenin ka-
b›na s›¤mamas›yd›. Napoli’deki çöp görüntüleri “buras› sanki Avrupa de¤il de 3.
Dünya ülkesi” gibi “flaflk›nl›kla” ifade edilirken, ak›llarda kalan öfkenin gücü oldu. 
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verdiklerini yaz›p durdular. Avrupal› ve
ABD’lilerin el ele verip “bir kez daha”
Afrika’ya çeki düzen vermesi gerekti¤i-
ne dair önerileri s›ralad›lar. 

Sömürgecili¤in verdi¤i üstencilik ve
küçümsemeyle Kenya’da yaflanan ge-
liflmeleri çarp›tma ve kendisine yine
sermaye yapmaya çal›flt› emperyalistler
ve onlar›n sözcüleri. 

Biz de Kenya halk›n›n gerçekten ne
yaflad›¤›n› ö¤renmek için Afrikal› arka-
dafllarla görüfltük. 

“Sorun etnik de¤il, 

demokrasi ve yoksulluk sorunu!”

Sierra Leone’den Jarr, Liberya’da
uzun süre yaflayan Sonja, Kenya’dan
John ile görüfltük. Bizim “Bas›nda Ken-
ya’da etnik çat›flmalar›n oldu¤u söyleni-
yor, siz de düflünüyorsunuz” sorumuz
üzerine hararetli bir tart›flma bafllad›.
John “Polis, seçim sonuçlar› aç›klan›r
aç›klanmaz Slum’lara (Nayrobi’deki fa-
kirin fakirinin yaflad›¤› teneke evler böl-
gesi) girdi ve öfkeli kitleye atefl açt›, bu
olaylar› televizyonlar vermiyor. Bir sürü
insan böyle öldü. Odinga’y› en çok fa-
kirler ve gençler seçti. Nayrobi’nin
Slumlar› ve Bat› Kenya’n›n oylar› Odin-
ga’ya gitti. Bas›n, polisi sanki olay› ya-
t›flt›ranm›fl gibi gösterdi. 40’dan fazla
etnik grubun yaflad›¤› bir yerde siz et-
nik gruplarla oynarsan›z ve öldürmeye
bafllarsan›z, o zaman karfl›l›kl› sald›r›lar
da meydana gelmeye bafllar.”

Jarr “Belçika’ya bak. Iki etnik grup
var ve birbirleriyle anlaflam›yorlar. Etnik
gruplar›n oldu¤u her yerde bu tür so-
runlar ç›kabilir. Ama Afrika’dan hep iç
savafl manzaralar› veriliyor, etnik grup-
lar birbirini öldürüyor diyerek as›l sorun
gösterilmiyor. Biz de bir ‹ngiliz sömür-
gesiydik, onlar›n oldu¤u her yerde böl
yönet politikas› hakimdi, bunu da en iyi
flekilde etnik gruplar› birbirine karfl› kul-
lanarak yapt›lar. fiimdi de yap›l›yor. Bi-
rine sana destek vermesi için daha faz-
la pay vermeye bafll›yorsun, sonra ara-
dan ç›karak, öbürüne düflman ediyor-
sun.”

John “Odinga’y› seçenler kendilerini
kand›r›lm›fl hissediyor. Biz de art›k ser-
best, demokratik seçimler istiyoruz di-
yorlar. Verdi¤imiz oylar›n baflka yere
gitmesini, hile yap›lmas›n› istemiyoruz.
Sokaktaki öfke buna.. Odinga seçim
program›nda fakirlere ifl vaat etti, kay-
naklar da¤›t›l›rken etnik grup ayr›m› ya-
p›lmayacak dedi. bunu en çok gençler
destekledi, sa¤l›k ve e¤itimden art›k fa-
kirlerin de yararlanmas› gerekti-
¤ini söyledi. Gençlerin
ve fakirlerin ço¤u
bunun için oyu-
nu Odinga’ya
verdi.”

Odinga
hüküme-
tin bafl›-
na geldi-

¤inde verdi¤i vaatleri tutacak m›, Odin-
ga ve ailesi y›llard›r Kenya’n›n elit politi-
kac›lar›ndan de¤il mi? “Bunlar politikac›
her fleyi vaat ederler. Kibaki’nin de kol-
tu¤undan hiç inmeye niyeti yok. Ken-
ya’nin büyüme h›z› yüzde 5, ama Ken-
ya’da bir avuç elit tabaka var gerisi fa-
kir, resmi iflsizlik yüzde 30’un üzerinde,
buna gündelikçiler dahil de¤il. Ben
Odinga’n›n da bir fley de¤ifltirmek iste-
di¤ine inanm›yorum. Ama benim için
önemli olan insanlar›n art›k eskisi gibi
yaflamak istememesi, hakk›n› aramak
için soka¤a ç›kmas›, tüm ölülere ra¤-
men pes etmemesi. fiiddet yanl›s› de¤i-
lim ama flimdi bu anti demokratik se-
çimlere karfl› ne yapacaks›n? Soka¤a
ç›kman demokratik hakk›n de¤il mi?
Ama Kenya’da atefl aç›p öldürüyorlar.”

ABD ve ‹ngiltere, hemen Kibaki’yi
tebrik ettiler ve flimdi tüm emperyalistler
seferber olmufl Kibaki’yi ikna etmek isti-
yorlar. Kenya’da olup bitenlerden sade-
ce oradaki politikac›lar m› sorumlu?
“Biz bir sömürgeydik, gördü¤ün gibi he-
pimiz ‹ngilizce konufluyoruz. O dönem-
den kalma politikalar devam ettiriliyor
do¤ru, ama art›k bizim kendi içimizdeki-
lerle savaflmam›z gerekiyor. Geçmiflten
kalma politikalar› art›k bizim politikac›la-
r›m›z uyguluyor, biz art›k onlara karfl›
bir fleyler yapmal›y›z.”

Sonja “Afrikal›lar›n geneline belli bir
güven geldi¤ini görmek gerekti¤ini dü-
flünüyorum. Örne¤in Almanya’da geçen
ay yap›lan Afrika Konferans›’nda bi çok
Afrika ülkesi AB’nin dayatt›¤› ve tam bir
felaket olan EPA anlaflmalar›n› imzala-
mad›lar, AB’ye kafa tuttular. Bu daha
önce böyle de¤ildi.”

Bunda Çin’in Afrika’ya girmesi ve
Çin’in art›k bir alternatif görülmesinin et-
kisi de yok mu? Jarr “Tabi ki var. Hükü-
metlere art›k baflka alternatifler de gö-
rünüyor. Ancak halk bu geliflmelerden
pek faydalanm›yor. Sorun da burada,
ülkeye çok para giriyor ancak bu bir iki
kiflinin cebine giriyor ve insanlar art›k,
biz de pay›m›za düfleni istiyoruz diyor-
lar.” Sonja “Çin, her tarafta  Çinlileri
çal›flt›r›yor. Yeni ifl alanlar› aç›l›yor ama
insanlar yine iflsiz. Hem Çin demokrasi
falan aram›yor.” John “AB de demok-
rasi aram›yor, onlar Kibaki’nin hüküme-
tinin demokratik oldu¤unu söylediler.
Kibaki demokrat m›yd›?“  

Sohbet kapitalizme ve onun sorunla-
r›na gelince arkadafllar hak vermekle
beraber, as›l sorunun e¤itim ve demok-
ratik sistemin oturtulmas› ile çözülebile-
ce¤ini düflünüyorlar.  
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ABD’de Temmuz ay›n›n ortalar›n-
da bafllayan mortgage krizinin bunun-
la s›n›rl› olmad›¤›, ABD’nin ve tüm
dünyan›n, ciddi bir ekonomik krizin
efli¤ine geldi¤i ortaya ç›kt›. Ocak ay›
büyük bir sars›nt›yla bafllad›. 

Önceleri bunun sadece mali piya-
salarda ortaya ç›kan bir kriz oldu¤u
söylendi; böylece hem kitleler hem de
‘piyasalar’ sakinlefltirilmeye çal›fl›ld›.
Ancak bir-iki hafta içinde krizin çok
daha boyutlu oldu¤u görülmeye bafl-
land›. 

Eylül ay›nda dergimizde yay›nlanan yaz›da,
mortgage krizi olarak ortaya ç›kan kriz için “Büyük
krizin bafllang›c›” bafll›¤›n› atm›flt›k. Bugün art›k,
ABD merkezli genel bir ekonomik krizin bafllad›¤›
çok genifl kesimler taraf›ndan görülüyor. Art›k ce-
vap aranan soru, krizin boyutlar›n›n nereye kadar
uzanaca¤› ve ne kadar sürece¤i. 

Kriz nas›l geldi?

Krizin ilk belirtileri 2007 y›l›n›n Mart ay›nda orta-
ya ç›kt›. ABD’li mortgage (konut kredisi) devi New
Century hakk›nda inceleme bafllat›lmas› ve borsa-
da ifllem görmesinin engellenmesi, bir anda tüm
gözlerin buraya çevrilmesine neden oldu. Mortgage
piyasas›nda beklenen çöküflün bafllad›¤› yolundaki
endifleler, tüm dünyada borsalar›n sert dalgalan-
malar yaflamas›na neden oldu. Hemen arkas›ndan
ABD’de aç›klanan perakende sat›fl verilerinin ABD
ekonomisinde yavafllama oluflaca¤› endiflesini ya-
ratmas›, bu dalgay› daha da fliddetlendirdi. Ancak,
bu as›l kriz de¤ildi, sadece ilk belirtileri ortaya ç›k-
m›flt›. Bu nedenle yap›lan kimi müdahalelerle, eko-
nomi yeniden rotas›na girmifl gibi gösterildi, ‘piya-
salar’ rahatlat›ld›. 

Bu rahatl›k çok uzun sürmedi. Temmuz ay›n›n
ortalar›ndan itibaren, yine ABD’de üstelik bu defa
çok daha ciddi bir kriz ortaya ç›kt›. Y›l›n bafl›ndan

itibaren gerçek-
lefltirilen milyarlar-

ca dolarl›k flirket
birleflmelerindeki

finansman ihti-
yac› üzerinden
patlayan kriz,
mortgage flir-
ketlerinin likidi-
te s›k›nt›s› ya-
flad›klar›n›

aç›klamala-
r›yla yay›l-
d›. Petrol
fiyatlar›n›n
yükselme-

ye bafllamas› da iflin boyutunu büyüttü. 26 Tem-
muz günü konut piyasas› ile ilgili veriler aç›kland›,
ertesi gün dünya borsalar›nda sert düflüfller baflla-
d›. Krizin yay›lmas› konusundaki kayg›lar, borsalar-
daki hareketleri art›rd›. Özellikle Japonya gibi dü-
flük faizli ülkelerden borçlan›p Türkiye gibi yüksek
faiz uygulayan ülke piyasalar›na giren ‘carry tra-
de’ciler, bu ülkelerden h›zla ç›kmaya bafllad›lar. 

Temmuz ay›nda, subprime (yüksek riskli gelir
gruplar› için) mortgage kredisi veren flirketlerde if-
laslar ortaya ç›kmaya bafllam›flt›. A¤ustos ay›nda,
daha ‘güvenilir’ bulunan ABD’nin en büyük banka
ve finans flirketleri zarar ettiklerini aç›klad›lar.
ABD’li Bear Stearns, Countrywide, Amerikan Capi-
tal One Financial Corp. Lehman gibi ABD’nin en
büyük kredi ve finans kurulufllar› bu rüzgar›n bafl›n›
çektiler. 

Temmuz ve A¤ustos ay› bu tart›flmalar aras›nda
geçti. A¤ustos ay›nda Merkez Bankalar›n›n piyasa-
lara yapt›¤› müdahaleler, faiz indirimleri ve piyasa-
lara likidite pompalayarak iflas eden flirketleri kur-
tarmalar› sonucunda belli bir toparlanma oldu. ABD
Merkez Bankas› (FED), 4 y›l aradan sonra ilk defa
faiz indiriminde gitmifl oldu. Önce Eylül ay›nda,
yüzde 5,25 düzeyindeki gösterge faizinde 0.50 pu-
anl›k bir indirim gerçeklefltirdi. Ocak ay›na kadar
üst üste yap›lan faiz indirimleri, toplamda yaklafl›k
3 puanl›k bir indirime dönüfltü. Faiz indirimleri ile
kredi maliyetleri düfltü¤ü için, tüketim ve yat›r›m
harcamalar›n›n artaca¤›, böylece kriz tehlikesinin
ortadan kalkaca¤› varsay›l›yordu. Bu durum, ayn›
zamanda enflasyonu da yükseltecek bir etki yarata-
bilirdi, ancak kriz tehdidi daha büyük oldu¤u için
FED, tüketimi art›r›c› faiz indirimlerini tercih etmiflti.
Di¤er taraftan, FED’in A¤ustos ay›ndan Kas›m ay›-
na kadar piyasalara sürdü¤ü para miktar› ise yüz
milyarlarca dolara ulaflt›. 

2007 Temmuz’unda ABD, Kanada, Japonya ve
Avrupa Merkez Bankalar›, iki gün içinde 330 milyar
dolarl›k kurtarma ifllemi gerçeklefltirmifl, bankalar›n
elinde patlam›fl ka¤›tlar› sat›n alarak, iflas etmifl
olan flirketleri kurtarmaya çal›flm›flt›. Ancak bu çare
olmam›flt›, kriz geçmifl görünmekle birlikte, birkaç
ay içinde yeniden ve daha fliddetli biçimde ortaya
ç›kt›. 

Çünkü ortaya ç›kan kriz, sadece li-
kidite s›k›nt›s›ndan kaynaklanan ve pa-
ra politikalar›yla çözülebilecek bir sorun
de¤ildi. Sadece ABD ile de s›n›rl› de¤il-
di. Zincirleme olarak dünyan›n pekçok
ülkesi bu durumdan etkilenmiflti. En
çok etkilenen ülkelerden birisi olan ‹n-
giltere, Eylül ay›nda yaflanan iflaslarla
gündeme damgas›n› vurdu. Ülkenin
mortgage piyasas›nda en büyük paya
sahip olan Northern Rock Bankas›, ‹n-
giltere Merkez Bankas›’ndan acil fi-

nansman deste¤i istedi. Bu durum, Northern Rock
Bankas›’n›n yaflad›¤› mali s›k›nt›y› ortaya koyuyor-
du. ‹ngiltere MB ise, 1997 y›l›ndan bu yana ilk defa
bir flirketi kurtarmak için harekete geçti; bankaya
kredi açt›, mevduatlar›n devlet garantisinde oldu¤u-
nu aç›klad›. Northern Rock Bankas›n›n arkas›ndan
‹ngiltere’nin önde gelen finans kurulufllar›ndan Alli-
ance and Leicester flirketi borsada de¤er kaybet-
meye bafllad›. ‹ngiltere Merkez Bankas› da (BOE)
çözüm olarak bankalara 10 milyar sterlin kredi aça-
ca¤›n› aç›klad›. 

Eylül ay› sonlar›nda, ekonomide belli bir rahatla-
ma bafllam›fl ve kriz geride b›rak›lm›fl gibi görünü-
yordu; yeniden iyimser söylemler yükselmeye bafl-
lam›flt›. Ancak Kas›m ay›nda ABD flirketlerinin bi-
lançolar›n› ve zararlar›n› aç›klamalar›, krizin düflü-
nülenden de daha büyük oldu¤unu gösterdi. Dünya
devi General Motors, ABD’nin en büyük bankas›
Citigroup, ‹ngiltere’nin en büyük bankalar›ndan
HSBC, uluslararas› yat›r›m bankas› Merrill Lynch,
Morgan Stanley, UBS, Almanya’da Deutsche Bank,
y›l›n 3. çeyre¤ine iliflkin zarar aç›klad›lar. A¤ustos
ay›nda yaflanan mortgage krizi, bu flirketlerin bü-
yük kay›plar vermesine neden olmufltu. Bu flirketle-
rin arkas›ndan, Lehman Brothers, Morgan Stanley,
Goldman Sachs gibi en güçlü olarak bilinen finans
kurulufllar› da zarar aç›klamaya bafllad›lar. fiirketle-
rin toplam zarar› 100 milyar dolara ulaflm›flt›. Bütün
bu flirketlerin borsada hisse senetleri h›zla de¤er
kaybetmeye bafllad›. 

Kas›m ay›na kadar, krizden etkilenen ülkelerin
merkez bankalar›, baflta ABD olmak üzere, piyasa-
lar›n likidite ihtiyac›n› gidermek için yüzmilyarlarca
dolar para enjekte etmifllerdi. Ancak bunlar çare ol-
mam›flt›. Aral›k ay›nda ise, befl ülkenin merkez
bankalar› (ABD, Avrupa, ‹ngiltere, Kanada ve ‹sviç-
re) likidite sorununu çözmek üzere birlikte hareket
edeceklerini aç›klad›lar ve piyasalara 50 milyar do-
larl›k müdahalede bulundular. 

Ancak bir kere afla¤›ya inifl bafllam›flt› ve ‘psi-
kolojik’ ya da ‘mali’ yöntemleri kullanarak ekonomiyi
‘rahatlatmak’, verileri tersine çevirmek mümkün de-
¤ildi. 2007 y›l›n›n sonlar›na do¤ru bir taraftan iflsiz-
lik h›zla t›rmanmaya devam ederken, bir taraftan
da Noel harcamalar›n›n bile canland›ramad›¤› bir

ABD ekonomisi altüst oluyor

BÜYÜK KR‹ZE G‹DERKEN
Yeni y›lda ABD hükümeti, 1944’teki Bretton Woods’tan

beri ilk defa bu kadar büyük bir kurtarma plan›n› devreye
soktu. 18 Ocak günü ABD Baflkan› Bush’un aç›klad›¤› plan,
iflletmeler için vergi teflviki, halka ise 145 milyar dolar akta-
r›lmas›n› öngörüyor. Arkas›ndan yap›lan 0,75 puanl›k faiz in-
dirimi ile, ABD’de faizler y›ll›k 4,1 olan enflasyon oran›n›n da
alt›na geriledi. ABD, durgunlu¤a karfl› tüketimi art›rabilmek
için, adeta tüketicilerin “cebine para koymufl” oldu. Ancak

bu paket de, faiz indirimi de beklenen canlanmay› yaratmad›. 



Devrim ve sosyalizm için

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

tüketim yavafllamas› ortaya ç›kt›. Dahas›,
mortgage kredi piyasas›n›n büyüklü¤ü
yüzlerce trilyon dolarla ifade ediliyordu ve
flimdilik aç›¤a ç›kan zararlar, sadece buz-
da¤›n›n görünen yüzüydü. Suyun alt›nda
kalan bölümünde ne f›rt›nalar›n koptu¤u
henüz aç›¤a ç›kmam›flt›. 

Dönüflü olmayan nokta

Yeni y›lda ABD hükümeti, 1944’teki
Bretton Woods’tan beri ilk defa bu kadar
büyük bir kurtarma plan›n› devreye soktu. 18 Ocak
günü ABD Baflkan› Bush’un aç›klad›¤› plan, ifllet-
meler için vergi teflviki, halka ise 145 milyar dolar
aktar›lmas›n› öngörüyor. Önlemler aras›nda, vergi
indirimleri en önemli pay› al›yor. Arkas›ndan yap›-
lan 0,75 puanl›k faiz indirimi ile, ABD’de faizler y›l-
l›k 4,1 olan enflasyon oran›n›n da alt›na geriledi.
ABD, durgunlu¤a karfl› tüketimi art›rabilmek için,
adeta tüketicilerin “cebine para koymufl” oldu. An-
cak bu paket de, faiz indirimi de beklenen canlan-
may› yaratmad›. 

Dahas›, ayn› günlerde, Çin’in de ABD’deki
mortgage kredi krizinden etkilendi¤i ortaya ç›kt›.
Bank of China, ABD’deki krizle ba¤lant›l› olarak 7,9
milyar dolar kaybetti¤ini, 2007’yi zararla kapatabile-
ce¤ini aç›klad›. 

Ekonomik göstergeler ise kötüleflmeye devam
etti. Y›l›n ilk günü petrolün varil fiyat› 100 dolara
dayand›. Hemen arkas›ndan, ABD’nin imalat sana-
yi ve istihdam verileri aç›kland› ve bu veriler, ABD
ekonomisinin ne kadar zay›flad›¤›n› gözler önüne
serdi. Krizin ilk gününden itibaren binlerce kifli iflini,
yaklafl›k 450 bin kifli evini yitirdi. En büyük flirketler
bir biçimde devlet taraf›ndan kurtar›l›rken, çok say›-
da küçük flirket iflas etti. Bu tablonun önümüzdeki
dönemde daha da fliddetlenece¤i bekleniyor. 

Sadece konut kredilerinde yaflanan krizin bile,
baflta inflaat sektörü olmak üzere pekçok sektörü
do¤rudan etkileyece¤i aç›k. Kald› ki kriz bununla
s›n›rl› de¤il. Son aylarda, g›da, petrol ve hammad-
dedeki ola¤and›fl› fiyat art›fllar›, bu sektörlerde de
krizin patlamak üzere oldu¤unu gösteriyor. Petrol-
deki art›fl son derece çarp›c›. Petrolün varili 2003
y›l›nda 29 dolard›, 2005 y›l›nda 54,5’e ç›kt›, 2007
ortas›nda 77.50 dolara yükseldi. 2008 Ocak ay›nda
patlayan kriz s›ras›nda ise 100 dolara vurdu. Keza
tafl›mac›l›k sektöründe ve perakende sat›fllarda ge-
rilemeler bafllad›. ‹malat sanayi dallar›nda fiyat k›r-
malar› ortaya ç›kt›, otomotiv, elektronik sektörlerin-
de sat›fllar› art›rmak üzere kampanyalar bafllat›ld›. 

Kriz ABD’nin hegemonyas›n› vurur

ABD ekonomisi 2001 y›l›nda ciddi bir ekonomik
krizin efli¤indeyken, 11 Eylül sald›r›lar› adeta bir
cankurtaran rolü üstlendi. Afganistan ve Irak’la
bafllayan savafl, krizin ötelenmesine neden oldu.
Ancak ötelenmesi, krizin etkisini azaltmak bir yana,
daha da katlanm›fl olarak 6 y›l sonra ortaya ç›kma-
s›na yol açt›.

Krizin (ABD için 11 Eylül’e benzer bir kurtar›c›
gelmezse) derinleflerek, ekonomik anlamda ’29 kri-
zine benzer büyük bir dalgaya dönüflece¤i, tüm
dünyay› etkisi alt›na alaca¤› ve ABD’de çok büyük

sars›nt›lara neden olaca¤› aç›k. Ancak bu krizin ’29
krizinden önemli bir fark› var. ’29 krizi, en çok
ABD’yi etkilemekle birlikte, kriz sonras› ABD’nin
dünya hegemonyas›n›n güçlenmesine tan›kl›k et-
miflti. Ekonomik altyap›s› güçlü olan ABD, kriz son-
ras›nda dünya pazarlar›nda geniflleyerek “impara-
torluk” ilan etmiflti. fiimdi ise ABD’nin ekonomik alt-
yap›s› son derece k›r›lgan ve zay›f. Bu nedenle
kriz, ABD’yi güçlendiren de¤il y›kan, “imparatorluk”
tac›n› onun bafl›ndan alan bir etki yaratacak. Bu k›-
r›lganl›k, ekonominin hemen her cephesinde kendi-
sini gösteriyor. 

Birincisi, ABD’de ‘reel sektör’ ad› verilen sanayi
üretimi, ‘90’lar›n bafl›ndan itibaren büyük bir kan
kayb›na u¤rad›. ABD ekonomisi, büyük kar getiren
biliflim sektörüne yöneldi ve sanayi üretimi geriledi.
Ortaya ç›kan aç›¤› ithalatla kapatan ABD, sanayi
ürünlerinde dünya üzerindeki rekabet gücünü kay-
betti. 

‹kincisi, 2001 sonras›nda Afganistan ve Irak’taki
savafllar› finanse edebilmek için ABD ekonomisi
devasa bütçe aç›klar› vermeye bafllad›. Zaten bü-
yük bir cari aç›k problemi ile karfl› karfl›ya olan
ABD, giderek büyüyen “ikiz aç›k” nedeniyle ekono-
mik floklara daha aç›k hale geldi. Dünyan›n geri
kalan›n›n tasarruflar›n› emerek ekonomisini ayakta
tutmaya çal›flan ABD, siyasal ve ekonomik olarak
prestij kayb› artt›kça, 9 trilyon dolara ulaflan borçla-
r›n› finanse edemez oldu. 

Üçüncüsü, dolar›n de¤er kayb›, dünya genelin-
de dolar›n rezevr para olmas›n› tart›fl›l›r hale getir-
di. Rusya baflta olmak üzere pekçok ülke son 4 y›l
içinde dolar› rezerv para olmaktan ç›kard›lar. Ocak
ay›nda yap›lan son OPEC toplant›s›nda petrolün
dolara ba¤l› olmas› da tart›fl›lmaya baflland›. Bu
durum, ABD dolar›n›n “en güvenilir yat›r›m arac›”
oldu¤u konusundaki yaklafl›m›n çoktan çöktü¤ünü
gösteriyor. 

Dördüncüsü; ABD gerilerken, Çin yükselen bir
ekonomi olarak giderek daha fazla öne ç›kmaya
bafllad›. Bugün Çin Merkez Bankas› d›fl›nda ABD
hazine bonosu alan ülke neredeyse kalmad›. Çin’in
buna devam etmesi ise, ABD üzerindeki etkisini
güçlendirme amac›n› tafl›yor. Çin’in dolar destekli

rezervleri, bugün 1,4 trilyon dolar› afl-
m›fl durumda. Keza, son krizle birlik-
te, Çinli finansman flirketleri, en bü-
yük ABD flirketlerinin hisselerini sat›n
almaya bafllad›. En büyük ve krizden
en fazla etkilenen dört ABD bankas›
(Bear Stearns, Citigroup, Morgan
Stanley, Merrill Lynch), hisselerini
Çinli flirketlere satmaya bafllad›lar bi-
le. Çin, birkaç y›l önce ABD’li bir pet-
rol tekelinin hisselerini sat›n almak is-
tedi¤inde, ABD siyasi çevrelerinde

buna büyük bir tepki gösterilmifl ve sat›fl engellen-
miflti. fiimdi kriz ve Çin’in ABD’nin ekonomisi üze-
rinde giderek artan etkisi, ABD’li flirketlerin sessiz
sedas›z, Çinli ortaklar› kabullenmesine giden yolu
aç›yor. 

Yaflanan kriz ABD d›fl›nda Avrupa ekonomileri
ile birlikte Çin’i de etkiler hale geldi. Ancak ak›ldan
kesinlikle ç›kart›lmamas› gereken konu fludur: Çin,
böyle bir ekonomik krizden fliddetli biçimde etkilen-
se bile, kriz sonras›nda dünyan›n ekonomik denge-
lerin Çin’den yana dönmesi h›z kazanacakt›r. T›pk›
’29 krizinden sonra dünya ekonomik dengelerinin
ABD’den yana dönmesi gibi. Çünkü Çin, bu büyü-
meyi gerçeklefltirecek ekonomik altyap›ya sahiptir.
Bugün bir taraftan krizden etkilenirken, bir taraftan
da ABD’li flirketlerin hisselerini sat›n almalar›, keza
2008’de ekonomisinin büyümeye devam edece¤i-
nin aç›klanmas› bunun göstergesidir. 

ABD’nin ise giderek çürükleflen ve içi boflalan
ekonomisi, krizin alt›nda kalmaya mahkumdur. Bu
nedenle ABD, krizden kaç›nmak için bütün yöntem-
leri devreye sokacakt›r. ‹ran savafl› bu yöntemler-
den birisi olarak gündeme gelebilir. 

Yeniden devletin ekonomiye müdahalesi

Bu kriz “serbest piyasa ekonomisi”ni savunanla-
r›n teorilerinin ne kadar temelsiz oldu¤unu da so-
mut olarak ortaya ç›kard›. Keza devletin gerçek gö-
revinin burjuvazinin kar›n› ve ç›karlar›n› korumak,
bu ç›karlar› garanti alt›na almak oldu¤unu bir kere
daha gösterdi. 

Liberal ekonominin temel felsefesi, “b›rak›n›z
yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler” diye ifade edilir ve
devletin piyasalara kesinlikle kar›flmamas›, piyasa-
lardan elini çekmesi, piyasalar›n kendi rotas›n› ken-
disinin çizmesi üzerine kuruludur. Buna göre “mo-
dern” merkez bankalar›n›n görevi sadece “fiyat is-
tikrar›n› sa¤lama ve enflasyon hedeflemesi”nden
ibarettir. Onun d›fl›nda bir fleye kar›flmas› gerek-
memektedir. 

Ancak burada as›l amac›n, sosyal devlet uygu-
lamalar›n› ortadan kald›rmak, kitlelerin mücadelesi
sonucunda kazan›lm›fl haklar›n›n devlet güvencesi-
ne al›nmas›n› engellemek, kar eden kamu iflletme-
lerinin özellefltirilmesini gerçeklefltirmek, kitleleri
dizginsiz bir biçimde sömürebilmek için tüm engel-
leri silmek oldu¤u aç›kt›r. Çünkü burjuvazi kar etti¤i
sürece liberal politikalar› savunmufl, “b›rak›n›z yap-
s›nlar, b›rak›n›z geçsinler” demifl, ama kriz ihtimali
ortaya ç›kt›¤› anda, dönüp devlete sar›lm›flt›r. Ve
devlet de asli görevini yerine getirmek üzere hare-
kete geçmifltir. Kriz artt›kça bu tür müdahaleler da-
ha da artacakt›r. 
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mücadelesinin bize yükledi¤i görevlerden
bakarak daha bir haz›rl›kl› ve donan›ml› gi-
rilmeli fiubat ay›na. Örne¤in tüm iflçi ve
emekçileri ilgilendiren “Sosyal Güvenlik”
konusunda oluflan duyarl›l›¤›, bulundu¤u-
muz her yerde tafl›mak, bu do¤rultuda ör-
gütlenme ve mücadele araçlar›n› gelifltir-
mek… Örne¤in, Mart-May›s eylemlilik sü-
recinin haz›rl›klar›n› daha bugünden örme-
ye bafllamak... Örne¤in direniflte olan iflçi-
lerle destek ve dayan›flmay› gelifltirecek
çeflitli eylemler örgütlemek… Örne¤in Kürt
halk›na yönelen faflist-floven sald›r›lara
karfl› birleflik mücadeleyi yükseltmek,
“halklar›n kardeflli¤i”ni yaymak… Örne¤in
emperyalist iflgal alt›nda olan ezilen halkla-
r›n direnifline güç katmak, savafla ve fafliz-
me karfl› mücadeleyi büyütmek vb. vb… 

Ve bunlarla birlikte, ‘gelece¤in insan›’
olma yolunda daha fazla de¤iflmek, dönüfl-
mek… Gelece¤i kurmak için verilen savafl,
ayn› zamanda kiflinin kendisini yenilemesi
için verilen savaflt›r. Bu savafl› lay›k›yla ve-
rebilmek, bugünün dünyas› ve onun kirleri
ile araya kesin s›n›rlar çekmeyi gerektirir. 

Savaflta korkusuz ve militan, yaflamda
çal›flkan ve coflkulu, insan iliflkilerinde dü-
rüst ve sab›rl›… “Yeni tipte insan” olmak,
sosyalizmi kendimizde somutlamak, ancak
bu flekilde mümkündür. 

Bir devrimci aç›s›ndan oldu¤u gibi ko-
lektif aç›s›ndan da geliflimin s›n›r› yoktur.
Her zaman daha ileri gitmeye çal›fl›r. Geli-
nen yerle yetinmez. Hep daha fazlas›n›, da-
ha iyisini ister, onun için u¤rafl›r... 

* * *

“Do¤um günleri” hele ki on y›ll›k kesit-
ler, nereden nereye geldi¤inin görülmesi,
geçen y›llar›n muhasebesinin yap›lmas› ba-
k›m›ndan önemli tarihsel anlard›r. Ancak

bu de¤erlendirme, gelece¤e daha güçlü
ad›mlarla yürütmek için yap›l›r. Hata ve ek-
sikleri afl›p, baflar›lara yeni halkalar ekle-
mek için… Bu, kolektif için oldu¤u kadar,
alanlar ve bireyler için de geçerlidir. 

O yüzden de bu kesitler, ayn› zamanda
baflar› ya da baflar›s›zl›¤›m›z› resmeden bir
karne gibidir. Bu karneye bakarak, çal›flma
tempomuzu yükseltmek, zay›flar› düzelt-
mek için daha yo¤un bir çaba göstermekle
karfl› karfl›yay›zd›r. Tarihimize, gelenekleri-
mize duydu¤umuz ba¤l›l›k ve onu sürdür-
me sorumlulu¤u bunu gerektirir.

* * *

Bir fiubat ay›nda ve önemli bir kesiti
kutlama öngünündeyiz. 29 y›l önce “rüzgar
kanatl› atl›lar”›n bafllatt›¤› büyük koflu de-
vam ediyor… Onu durdurmaya çal›flanlara
karfl›, 10 y›l önce büyük bir mücadeleyle
“yeniden do¤mufl” ve “motorlar› mavilikle-
re” sürmüfltük… 

“K›z›l atl›lar”›n koflusu bugün de sürü-
yor… Onu menzile, “güneflin batt›¤› yere”
ulaflt›rmak ve oradan günefli yeniden yük-
seltmek için dalgalar› yara yara ilerliyo-
ruz… 

Ama önümüzde gidilmesi gereken daha
çok yol, afl›lmas› gereken çok engel var…
Bunu bilerek, kendimizi haz›rlamal›, tarihi-
mizden ald›¤›m›z güçle üzerine yürümeli-
yiz… 

Gelecek, bunu baflaranlar›n ellerinde
yükselecektir!

“Bin kez budad›lar körpe dallar›m›z›, 

bin kez k›rd›lar. 

Yine çiçekteyiz iflte, yine meyvedeyiz… 

Bin kez korkuya bo¤dular zaman›, 

bin kez ölümlediler. 

Yine do¤umday›z iflte, yine sevinçteyiz… 

Bitmedi daha sürüyor o kavga 

Ve sürecek… 

Yeryüzü aflk›n yüzü oluncaya dek!”

B ir fiubat ay›na daha “do¤um günü” he-
yecan› ile giriliyor. fiubat ay›nda gerçekle-
flen ve dalga dalga yay›lan o büyük müjde,
her y›l oldu¤u gibi bu y›l da, ilk günkü s›-
cakl›¤› ve coflkusu ile bir kez daha kutlana-
cak…

* * *

fiubat, tarihimizde “do¤umlar ay›”d›r…
‹lk do¤um gibi, ikinci do¤um da yine bir
fiubat ay›nda gerçekleflmifl, “fiubat Güne-
fli”nin batmayaca¤› dosta-düflmana göste-
rilmiflti… 

Her do¤um gibi sanc›l› ama bir o kadar
coflkulu ve gururlu… ‹lk do¤umdaki gibi
ayn› coflku ve heyecanla… Her ihtilalcinin
yüre¤ine su serpip, gö¤sünü kabartarak…

* * *

Birinin üzerinden 29 y›l geçti, 30. y›la
giriyoruz. Di¤erinde ise 10. y›l! 

Bu süre içinde ne badireler atlat›ld›, ne
ac›lar, s›k›nt›lar çekildi, ne büyük kay›plar
verildi… Ama ayn› zamanda ne çok fley ba-
flar›ld›, ne önemli ifllerin alt›na imza at›ld›,
tarihe flerhler düflüldü… 

Hatas›yla eksi¤iyle ama ille de baflar›lar›
ve katk›lar›yla bir büyük gelenek böyle ya-
rat›ld›. Türkiye devrimci hareketine damga-
s›n› vuran, silinmeyecek izler b›rakan kim-
lik böyle olufltu… 

Bu gerçe¤i, ne faflizmin ve oportünizmin
sald›r›lar› yok edebildi, ne de onu içten ke-
mirip tasfiye etmeye kalk›flanlar… O, “kül-
lerinden do¤an” bir Anka kuflu misali, ya-
ralar›n› sararak yeniden süzüldü gökyüzü-
ne... “Rüzgar kanatl› atlar›”n› yine sürdü
zalimin, iflbirlikçinin, f›rsatç›n›n üzerine…

* * *

Bir büyük ailenin ferdi, bir büyük gelene-
¤in devamc›s› olmak, ne kadar onur verici
ise, bir o kadar da sorumluluk yükler. Ona
lay›k olabilmek için büyük bir çaba ve
emek harcamay› gerektirir. 

Her zaman “tarihimiz güç ve gurur kay-
na¤›m›zd›r” dedik. Böyle bir tarihe, gelene-
¤e sahip oldu¤umuz için onur duyduk. Ora-

dan güç ald›k. Onu karartmak, unutturmak
isteyenlerin karfl›s›na dimdik dikildik ve bu
heveslerini kursaklar›nda b›rakt›k. 

Bugün büyük bir övünçle çok önemli
eflikleri aflt›¤›m›z›, önemli ifller baflard›¤›m›-
z› söyleyebiliyoruz. Bu büyük gelene¤in de-
vamc›lar› olarak tarihimize sahip ç›kma bi-
linci ve sorumlulu¤unu gelifltirdi¤imizi de…
Bunu art›k dost-düflman herkes biliyor. 

Ancak tarihsel sorumluluk, bir dönemlik
ya da birkaç on y›ll›k süreçlerle s›n›rl› de¤il-
dir. O bir devaml›l›kt›r. Nihai hedefe varana
dek sürecek çok uzun bir maraton… S›n›f
mücadelesinin her aflamas›nda tekrar tek-
rar s›nanacak, her defas›nda kendini biraz
daha gelifltirip büyütecek bir büyük dava…

O yüzden de ne bir insan ömrüyle k›yas-
lanabilir ne de birkaç on y›ll›k dönemlerle…
O denli köklü ve büyüktür. Öyle birkaç s›-
navla geçilmeyecek kadar da derin...

Ama fluras› kesin ki, geride kalan on’lu
y›llar, bu gelene¤in topra¤›m›za kök sald›-
¤›n›, kolay kolay oradan sökülüp at›lama-
yaca¤›n› da ortaya koymufltur. Daha nice
on y›llar›n bunu kan›tlamas›, hatta hedefi
fethetmesi için “gelene¤in izinden” süren
bu kesintisiz yürüyüfl devam edecektir…

* * *

Tarihe sahip ç›kmak, günün gereklerini
yerine getirmeyi flart k›lar. Onu dondurma-
dan ele almay›, günümüze ›fl›k tutar hale
getirmeyi ve sürekli gelifltirmeyi gerektirir. 

Kutlamalara da bu bak›flla yaklafl›yoruz.
Tarihimizle duydu¤umuz hakl› gururu, gü-
nün görevlerine daha fazla sar›larak sürdü-
rece¤imizi, onu ancak bu flekilde gelece¤e
tafl›yabilece¤imizi biliyoruz. 

Bu y›l ki kutlamalara da bu bak›flaç›s›
damgas›n› vuracak. Kutlamalar›n bildik bi-
çimlerini reddetmeden, fakat aslolarak s›n›f

“Tarihimiz; binlerce y›ll›k insanl›k tarihini, iki yüz y›l› aflk›n
proletaryan›n tarihini, yüzy›ll›k Marksizm-Leninizm tarihini kap-
samaktad›r. Paris Komünü barikatlar›nda dövüflen, K›fll›k
Saray’a hücum eden, Berlin’de faflizmin burçlar›na k›z›l bayra¤›
diken sosyalizmin tarihidir. Bütün bunlar›n toplam› ve sonucu-
dur...

Ama ayn› zamanda ona yeni de¤erler katan, gelifltiren, bugün-
lere tafl›yand›r… 

Yüzlerce ayr›k otu içinde ‘bir tutam k›r çiçe¤i’ olarak umut ta-
fl›yan; “Hücum” komutuyla 12 Eylül karanl›¤›n› yaran; sokaklar›,
evleri ‘granitten kale’ yapan; zindanlarda ›fl›k saçan ve bir ‘ku-
tup y›ld›z›’ gibi hep do¤ru rotay› gösterendir…

‹flkencehanelerde destanlar yazan, mahkemelerde yarg›layan-
d›r… En koyusunda zulümlerin, adlar›n› bile söylemeyendir... ‹fl-
kencecilerin surat›na inen ve silinmez bir iz b›rakan tekmedir… 

En a¤›r bask›lar alt›nda “özgür sesi”nin k›s›lmas›na izin ver-
meyen, kitlelere ulafland›r... 

Komünarca silkinip iflgallerden direnifllere büyüyerek gelen-
dir. Ölmesin diye çocuklar, bomban›n üstüne atlayand›r.
Gelece¤in dünyas›n›n bugünkü temsilcisi, ‘yeni ça¤›n çocuk-
lar›’d›r...

Zonguldak’taki madencinin hayk›ran solu¤udur. Kürt halk›na
dönük bask›lara ve kirli savafla karfl› direnifl cephesini büyü-
tendir... 

Gazi’den Ümraniye’ye anti-faflist savafl›n en önünde bayrakla-
flan, ölüm oruçlar›nda al›nlar›ndaki k›z›l bant› flerefle tafl›yan-
d›r…”

“Atlar› rüzgar kanatl›lar”›n 

BÜYÜK KOfiUSU



“Aktivist” kavram›, Türkiye Devrimci Hareke-
tinin son on y›l›nda kullan›lmaya bafllayan ve gi-
derek benimsenen, yayg›nlaflan bir kavram oldu.
“Bizim” tasfiyecilerden bafllay›p “At›l›m” çizgisi-
ne ve di¤er devrimci hareketlere sirayet eden bu
kavram, alt›nda yatan zihniyetin pek sorgulan-
mad›¤›, üzerinde fazla düflünülmeyen bir kullan-
ma biçimini ald›.    

Bu kavram› ilk kullananlar, son derece ‘iyi ni-
yetli’ bir görüntü içindeydi. Adeta, ‘örgütçü’ keli-
mesinin daha ‘modern’, daha ‘anlafl›l›r’ bir versi-
yonu gibi sundular bunu. Öyle ya ‘eski’-‘yeni’
tart›flmas›n›n son h›zla ve k›ran k›rana yürütül-
dü¤ü bir süreçte, ‘örgütçü’ kelimesi de biraz ‘es-
ki’ kokuyordu! Öyleyse daha ‘yeni’, daha ‘mo-
dern’ ve ‘günün görevlerini’ daha iyi kapsayacak
bir kelime ile de¤ifltirilmesinde bir sak›nca yok-
tu! 

Gerçekte ise, bu kavram›n kullan›lmas›, her
aç›dan de¤er yitiminin, iflleyifli altüst etmenin
resmilefltirilmesi, yeni ve tasfiyeci kadro tipinin
tan›mlanmas›yd›. ‘Kadro’ ve ‘örgütçü’ kavramla-
r›n›n yerine ‘aktivist’; ‘yönetici’ ve ‘önder’ kavra-
m›n›n yerine ise ‘teorisyen’ konuldu. Kadrolar,
‘afla¤›dakiler-yukar›dakiler’ gibi ‘aktivistler-teo-
risyenler’ olarak ikiye ayr›ld›. Ayr›cal›kl› bir elit
olarak ‘teorisyenler’ tepede çöreklenirken, ‘akti-
vistler’ adeta “ayak ifllerini” yapan, koflturan, o
yönüyle küçümsenen, ama ayn› zamanda bafla-
r›lamayan her görevin sorumlusu ilan edilen bir
kesim oldu.

Bu kavram kargaflas›n›n neden yarat›ld›¤› ve
hangi döneme denk düfltü¤ü önemlidir. Kadrola-
r›n ‘örgütçü’ özelliklerine önem vermek, hedef
olarak ‘örgütçü’ olmalar›n› istemek, mücadele-
nin yükselifl dönemlerinde görülmüfltür. ‘Aktivist’
kelimesi ise tasfiyecili¤e yönelmifl bir hareket
içinde ortaya ç›km›fl ve mücadele genel olarak
gerilemeye bafllad›¤›nda da yayg›nlaflm›flt›r. Sa-
dece bu nesnel zemin bile iki kavram›n ve onla-
ra yüklenen anlamlar›n fark›n› görmek aç›s›ndan
çarp›c›d›r. ‹ki kavram aras›ndaki fark, kullanan-
lar›n devrimin neresinde durdu¤unu, mücadeleye
nas›l bakt›¤›n› ve mücadele ile nas›l bir ba¤ kur-
du¤unu gösterir.  

‘Örgütçü’ örgütler, ‘aktivist’ hareket eder
‹ki kavram›n sözlük anlamlar› aras›ndaki

fark bile yeterince çarp›c›d›r. 
Örgütçü, kitle çal›flmas› yürütmek ve kitle-

leri örgütlemekle yükümlüdür; aktivistin göre-
vi ise hareket etmekten ibarettir. 

Kitleleri örgütleyebilmek için bir örgütçü-
nün çok çeflitli nitelik ve yeteneklerle donan-
m›fl olmas› gerekir. ‹yi bir örgütçünün iyi bir
ajitatör olmas› gerekir mesela. Konufltu¤u za-
man karfl›s›ndakini etkileyebilmeli, ikna ede-
bilmelidir. 

‹yi bir örgütçünün teorik-siyasal düzeyi
yüksek olmal›d›r mesela. Gündemde olan ve
kitleleri ilgilendiren bir konuya iliflkin olarak
e¤itim çal›flmas› yapm›fl, ML klasiklere bak-
m›fl, güncel geliflmeleri yak›ndan takip etmifl

olmal›d›r. Seçimler sözkonusu oldu¤unda, devlet
ile hükümet aras›ndaki fark› aç›klayabilecek;
Irak iflgaline karfl› Saddam’› destekleyen bak›fla-
ç›s›n›n “Üç Dünya Teorisi” ile ba¤›n› kurabile-
cek; ABD ekonomisinin içine girdi¤i krizin em-
peryalist-kapitalist sistemin ekonomik açmazla-
r›ndan kaynakland›¤›n› anlatabilecek, vb. her
türden soruna cevap bulabilece¤i temel bir ML
altyap›ya sahip olmas› ve güncel geliflmeleri bu
bak›flaç›s›yla yorumlayacak bir siyasal düzeye
ulaflm›fl olmas› gerekir. 

‹yi bir örgütçü, ayn› zamanda alan›nda çeflitli
gösteri ve eylemleri örgütleyebilecek askeri bir
bak›flaç›s›na da sahip olmal›d›r. Faaliyet yürüttü-
¤ü alanda gerçeklefltirilecek yasal ya da meflru
eylemleri örgütlemek onun sorumlulu¤undad›r.
Eylemi en ince noktas›na kadar planlamak ve
eylem an›nda ç›kabilecek olas› sorunlara do¤ru
bir biçimde müdahale edebilmek, do¤ru inisiya-
tifi gelifltirebilmek için, temel askeri e¤itimi al-
m›fl olmal›d›r. Keza ajitasyon-propaganda ma-
teryallerinin yap›lmas› bile, rastgele de¤il, örgüt-
çünün yapaca¤› belli bir plan dahilinde yürütü-
lür. 

‹yi bir örgütçü, militan ve direngen olmal›d›r.
Örgütledi¤i insanlar› yasal ya da meflru farket-
mez, bir eyleme götürdü¤ünde, devletin sald›r›s›-
na karfl› en önde dövüflebilmelidir. Kendisinin
dövüflmesi de yetmez, getirdi¤i herkesi, s›cak
çat›flma an›nda bile kontrol edebilmek, onlar›n
da direniflini örgütlemek örgütçünün iflidir. Gö-
zalt›ndayken kendisinin direnmesinin yan› s›ra,
orada bulunanlar› direnmeye sevk etmek, onlara
moral ve güç vermekle karfl› karfl›yad›r.   

‹yi bir örgütçü olabilmek için, bütünlüklü bir
devrimci geliflim zorunludur. Tek yanl› çarp›k bir
geliflim, kitle çal›flmas›nda da tek yanl› ve çarp›-
t›lm›fl bir geliflim yarat›r çünkü. Bir alanda yürü-
tülen kitle çal›flmas›, o alan› örgütlemeye giden
kadronun yans›mas›d›r adeta. Örgütlemeye ça-
l›flt›¤› kitleler, onun sadece geliflkin oldu¤u yö-
nünü al›rlar. Mesela sadece direngen ve militan
yan› geliflmiflse, örgütledi¤i taraftarlar da diren-
genli¤i ve militanl›¤› ö¤renir, ama siyasal yön-
den zay›f kal›rlar. Eksik bir örgütçünün çal›flmas›
da eksiktir. O kendini gelifltirip iyi bir örgütçü ol-
dukça, çal›flt›¤› alan da, ilgilendi¤i kadro adayla-
r› da bütünlüklü bir devrimci geliflim gösterecek-
lerdir. 

‹yi bir aktivistin ise ihtiyac› olan tek fley ener-
jidir. Onun tek meziyeti, ondan beklenen tek ni-
telik çal›flkanl›kt›r. Daha az uyuyan, daha çok
koflturan, daha fazla hareket eden bir kadro, ra-
hatl›kla iyi bir aktivist olarak tan›mlanabilir. Ça-
l›flkanl›k elbette ki önemli bir erdemdir. Ama da-
ha da önemli olan, bu çal›flman›n ne kadar he-
defli ve amac›na hizmet ediyor olufludur. Bir ko-
flu band›nda koflarken de çok efor sarfedilir, oy-
sa hep yerinde say›lm›flt›r. Onun için bir devrim-
ci aç›s›ndan tek bafl›na çal›flkanl›k yetmez. Sis-
temli, planl›, hedefli, örgütünü ve kendini hep
ileriye tafl›yan bir çal›flkanl›k gerekir. “Aktivist”te
böyle bir çal›flkanl›k aranmad›¤› gibi, çal›flkanl›k
sadece koflturmakla özdeflleflmifltir. Üstelik son
y›llara damgas›n› vuran “mifl gibi görünme” has-
tal›¤› devrimci saflara da sirayet etmifltir. Çok
çal›flmasa bile ‘çal›fl›yormufl gibi görünme’yi ba-
flaranlar, takdir toplamay› da baflarmaktad›r. 

Örgütçü için ‘insan’ önemlidir, 
aktivist için ise ‘faaliyet’
Örgütçü, insanlarla kurdu¤u iliflkiler üzerin-

den kendisini s›nar; aktivist ise, yapt›¤› ifller üze-
rinden. Bu, örgütçünün ifle önem vermedi¤i an-
lam›na gelmez. Tam tersine arada diyalektik bir
ba¤ vard›r. Örgütlenme faaliyeti sadece soyut
konuflmalar üzerinden olmaz çünkü; örgüte ya-
k›nlaflt›¤› oranda yapt›¤› ifller artar. Bir insan ör-
gütlemek, bir komite kurmak, o alandaki faali-
yette de bir s›çrama anlam›na gelir. 

Aktivistin baflar› kriteri, bulundu¤u alanda
kaç gazete/dergi satt›¤›, ba¤›fl kampanyas›na
ne kadar para toplad›¤›, mitinge kaç kifli ge-
tirdi¤idir. O, baflard›¤› faaliyetle ilgilenir. Dü-
flünmez, sadece önüne koyulan pratik iflleri
yerine getirir. Bu ifllere kimseyi katam›yorsa,
tek bafl›na yapar. Onun için önemli olan, ala-
n›nda faaliyetin yap›l›yor olmas›d›r. Nas›l ve
kimlerle yap›ld›¤›, ne kadar amaca uygun ol-
du¤u, sonuçlar›n›n ne oldu¤u vb. önemli de-
¤ildir. Bafllang›çta tek bafl›na da olsa bir faali-
yetin yap›lmas› olumlu görünebilir, fakat bu
geçici bir durum de¤il, süreklilik kazanan bir
tarzd›r. Düflünüfl ve çal›flma biçimidir. Böyle
olunca, bir süre sonra yorgunluk belirtilerinin
bafllamas› kaç›n›lmaz. “Aktivist”teki yorgun-
luk, faaliyeti durma noktas›na getirir. Ta ki
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yeni bir “aktivist” ile ayn› k›s›r döngü yeniden
bafllayana dek…

“Hareket herfleydir, nihai hedef hiçbirfley” de-
mifltir yüz elli y›l kadar önce, revizyonistlerin
atas› Bernstein. Hareket günlük faaliyettir, nihai
hedef ise, kitleleri örgütlemek, devrimi kitlelerin
eseri haline getirmek, sosyalizme yürüyebilmek-
tir. Günümüzün tasfiyecileri de Bernstein’›n bu
ünlü sözüne uygun hareket etmekte, küçük-bur-
juva ak›mlar da bundan etkilenmektedir. Günlük
hareketi örgütlemeyi her fleyin önüne geçirip gü-
nü kurtarmay› en önemli kriter haline getirmifl-
lerdir. Oysa ancak nihai hedef do¤rultusunda
yürütülen günlük faaliyet, uzun soluklu, sab›rl›,
sistemli bir örgütlenme faaliyeti olabilir. 

Devrim kitlelerin eseri olacakt›r. Örgütlenme,
kitleleri harekete geçirmeyi hedefler. Ancak ‘kit-
leleri harekete geçirmek’, basitçe mitinge daha
fazla insan götürmek, daha fazla dergi satmak
vb ile s›n›rland›r›lamaz. Kitleleri harekete geçir-
mek, onlarda bir bilinç dönüflümü yaratmak, on-
lar› kolektifin flu ya da bu düzeyde bir parças›
haline getirmektir. 

Örgütçünün baflar›s›, her zaman somut ola-
rak görülmeyebilir. Yükselifl dönemlerinde bunu
ölçmek çok daha kolayd›r. Yap›ya yeni bir insan
kazand›rmak, lojistik bir olanak yaratmak, bir ai-
lenin evini-kap›s›n› açmas›n› sa¤lamak, yeni ilifl-
kilerden bir alana dönük komite kurmak vb.Ye-
nilgi dönemlerinde ise çok daha zordur yol al-
mak, kitlelere ad›m att›rmak. Çok daha yo¤un
bir emek, çok daha sab›rl› ve sistemli bir çaba
gerekir. En önemlisi ise, kitlelere güvenini asla
kaybetmemektir.

Harcanan eme¤in önemli bir bölümü ‘düflün-
mek’ biçimindedir. Örgütçünün kafas›, sürekli
örgütlenmeyle, alan›ndaki kitleler ile meflguldür.
Sürekli yapaca¤› ifli düflünür. Gidece¤i bir evde
nas›l konuflaca¤›n›; örgütlemeye çal›flt›¤› kiflinin
ayak ba¤lar›n› nas›l çözece¤ini; yeni gelen cofl-
kulu bir gencin önüne hangi görevleri koymas›
gerekti¤ini; görüfltü¤ü kiflilerin içinde kimlerin
gelecek vaadetti¤ini; e¤itim çal›flmas›nda konu-
yu nas›l ifllemesi, kavratmas› gerekti¤ini, vb.
vb… Yapt›¤› her ifli tekrar tekrar gözden geçirir
bir örgütçü; mutlaka eksik b›rakt›¤› ve daha iyi
yapabilece¤i bir fley bulur. Onlardan dersler ç›-
kararak ifllerini tekrar planlar; hata yapmamak
için çok emek harcar. 

Bir örgüt-
çü için, hata
marj› çok ge-
nifl de¤ildir.
Çünkü mal-
zemesi insan-
d›r. Yanl›fl ya-
p›lan pekçok
ifli sonradan
düzeltmek
mümkündür.
Ancak yapt›¤›
yanl›fltan do-
lay› kaybedi-

len bir kadro aday›n›, uzaklaflan bir taraftar› ye-
niden kazanmak kolay de¤ildir. Bu nedenle in-
san iliflkilerindeki yanl›fllar›n› en aza indirmesi
gerekir. 

Örgütçü ö¤renir, aktivist ezberler
S›n›rs›z bir ö¤renme faaliyetidir örgütçünün

yürüttü¤ü. Sürekli yeni fleyler ö¤renmek üzere
bakar yaflama. Ve ö¤renmeye duydu¤u açl›k,
hiçbir zaman azalmaz. Sorumlusundan ö¤renir,
kitlelerden ö¤renir, kitaplardan ö¤renir. Ö¤ren-
menin kendisi bir heyecand›r örgütçü için. 

Asla basit bir ö¤renci de¤ildir ama; ö¤renir-
ken bir taraftan da ö¤retir. Kitleleri dinler, onla-
r›n anlatt›klar›na, yaflad›klar›na de¤er verir; ve
onlar›n anlatt›klar› üzerinden yol gösterir, müca-
deleyi nas›l ve nereden verebileceklerini gösterir.
Çünkü yaflamda karfl›m›za ç›kan bütün sorunlar,
bir yan›yla “tekrar”d›r, ama gerçekte her sorun
“yeni” bir sorundur. Tarihte tekerrür yoktur çün-
kü. 

Mesela bir sendikalaflma mücadelesi, her ifl-
yerinde benzer biçimde yaflan›r; ama kesinlikle
herbirinin farkl› yönleri vard›r. ‹flçilerin bilinç ve
örgütlülük düzeyleri, iflkolunun özellikleri, üreti-
len mal›n özellikleri, patronun içinde bulundu¤u
koflullar, iflyerinin bulundu¤u ilin, ilçenin ve çev-
renin özellikleri, iflçilerin sosyo-kültürel kökenle-
ri, ülkenin içinde bulundu¤u sosyo-ekonomik
durum vb. Bütün bunlar, o direniflin gidiflat›n› et-
kiler. Bir iflyerinde yürütülen bir direnifl, h›zl› bir
biçimde kazan›mla biterken, ayn› taleplerle yola
ç›km›fl, benzer koflullara sahip görünen baflka
bir iflyerindeki direnifl, h›zla yenilgiye gidebilir;
ya da çok uzun soluklu ve zorlu bir direnifle dö-
nüflebilir. Bu direnifle önderlik etmeye çal›flan bir
örgütçü, bütün bu koflullar› ö¤renmek, direnifli
kavramak, direniflte yer alanlar› ayr›nt›l› bir bi-
çimde dinlemek, benzer durumlar› araflt›rmak,
bu durumlarda devrimcilerin, sendikalar›n, pat-
ronlar›n vb tutumlar›n› incelemek, bu konularda
yaz›lm›fl yaz›lar› okumak zorundad›r. Bu ö¤ren-
me süreci, ayn› zamanda oradaki iflçilere ö¤ret-
me, onlar›n direnifllerine yön verme ile birlikte-
içiçe bir faaliyet olarak yürütür. Direnifl boyunca
yaflanan her fley, yeni bir fley ö¤retir ona. Her
aflamada yeniden dinler, yeniden gözler, yeniden
konu ile ilgili kaynaklar› okur ve bunlardan ç›-
kard›¤› sonuçlarla, taktiklerini, att›klar› ad›mlar›
yeniden düzenler. 

Bir aktivistin ise, her direnifle uygun haz›r ka-
l›plar›, reçeteleri mevcuttur. O, faaliyetin içinde
bir-iki direnifl görmüfl, direnifllerle ilgili bir-iki ya-
z› okumufl ve iflçi direnifllerine nas›l yaklafl›lmas›
gerekti¤ini “kavram›fl”t›r. Karfl›s›na ç›kan her-
hangi bir iflçi, kendisine “direnifl” kelimesini söy-
ledi¤i anda gerisini dinlemeye ihtiyac› yoktur,
ezberindeki reçeteyi aktarmaya bafllar. Sonra da
bu reçeteyi uygulamayan, ya da uygulayamayan
iflçileri suçlayarak kenara çekilir. Her direnifl için
yap›lacak fley bellidir; e¤er bunlar yap›lm›yorsa,
iflçilerin ya bilinç düzeyleri geri, ya da korkular›
büyük oldu¤u için kendisini dinlememifl, dinlese-

ler de anlayamam›fllard›r! Bu, iflçilerin suçudur
ve kaybetmeye mahkumdurlar! Aktivist, kendisi-
ne düflen görevi yerine getirmifl, “önderlik” et-
mifl, ama iflçiler bu önderli¤in k›ymetini bilme-
mifllerdir!

Her fleyi bilir aktivist! Hangi konuyu açarsan›z
sizden daha çok konuflur. Hangi yöne dikkat
çekmeye çal›fl›rsan›z, o konuda söylenebilecek
temel unsurlar› hemen peflpefle s›ralamaya bafl-
lar. Bildiklerinin hiçbirini kavramam›fl, bu bilgile-
rin yaflamla ba¤lar›n› kurmam›flt›r halbuki. Aile
iliflkileri konusunda en fazla ahkam kesen bir
aktivistin, ailesinin sözünden ç›kamamas›na flafl-
mamak gerekir. Ya da disiplin üzerine çok konu-
flan bir aktivist, son derece disiplinsiz, sorumsuz
ve kendili¤inden bir yaflam sürdürebilir.  

Aktivistin yaflam›nda herfleyin bir cevab› var-
d›r! Bu nedenle yeni bir fley ö¤renmesi gerekti¤i-
ni düflünmez, ö¤renmeye çal›flmaz. Ö¤renmenin
coflkusu, ö¤renirken ö¤retmenin heyecan›, onun
yaflam›na yabanc›d›r. Onun için tek heyecan
kayna¤› “aksiyon”dur; heyecan duymak ve du-
yurmak için sadece “hareket yaratmak” peflinde
koflar. Bu nedenle, sadece “hareket” sözkonusu
oldu¤unda hareketlenir; mitinge insan getirir, bir
kampanya varsa ajitasyon-propaganda mater-
yallerini da¤›t›r, bir kurultay varsa çal›flmas›n›
yürütür. Devrim dalgas›n›n geriye çekildi¤i yenil-
gi dönemlerinde ise, ne yapaca¤›n› bilemez. Bil-
di¤i tek fley “koflturmak” oldu¤u için, “yürümek”
ya da “ad›mlamak” ya da “emeklemek” gereken
dönemlerde bofllukta kal›r. 

Örgütçü ise de¤iflen zamana göre, faaliyetin
ihtiyaçlar›na göre, öznel ve nesnel koflullardaki
farkl›laflmalara göre kendini yenilemesini bilir.
Yükselifl dönemlerinde büyük bir enerjiyle, yenil-
gi dönemlerinde ise büyük bir sab›rla yürütür ça-
l›flmas›n›. Ama hep çok yo¤un bir faaliyet için-
dedir. Yükselifl dönemlerinde coflkun bir sel gibi-
dir; engelleri yerle bir ederek ilerler. Yenilgi dö-
nemlerinde, her bir ad›m›n› hesaplayarak hare-
ket eder; çal›flmay› ilmek ilmek örer. Her bir tafl›
yerine koymak, tek bir insana bile bir fleyi anlat-
mak, büyük bir emek ister böyle zamanlarda.
Ama en durgun, en rutin, en karanl›k dönemler-
de bile, kitlelere gitmekten, emek harcamaktan
vazgeçmez. Yar›n hareket yeniden yükseldi¤in-
de, harcad›¤› eme¤in ne kadar de¤erli oldu¤unu,
ne kadar derinlere kök sald›¤›n›, ne kadar kal›c›
de¤erler yaratm›fl oldu¤unu görecektir. 

Örgütçü için devrimcilik yaflamd›r, 
aktivist için ise görev
Aktivist için devrimcilik bir “görev”den iba-

rettir. Kendisi için de baflkalar› için de böyle ba-
kar. Kendisi “devrime karfl› görevlerini yerine
getirmek” için hareketin içinde yer al›yordur.
Kitlelerin de “devrime karfl› görevlerini yerine
getirmesini” bekler. Her tür duygudan, düflünce-
den, ba¤l›l›ktan, aidiyet duygusundan, içsellefltir-
mekten uzak, soyut bir “devrime karfl› görevler”
anlay›fl› vard›r. Her ne olursa olsun, baflkalar›n›
da buna zorlar. Mücadeleden kopanlar› geri dö-



nüp görevlerini yerine getirmeye ça¤›r›r; faaliyet-
leri aksatanlar› görevlerini yerine getirmedi¤i için
suçlar, elefltirir... Yaflam donmufltur sanki; de¤i-
flimleri, ilerlemeleri, gerilemeleri ve bunlar›n ne-
denlerini görmez...  

Oysa bir örgütçü için devrimcilik, bir yaflam
biçimidir. Günlük bir mesai de¤ildir. Yaflam›n her
an›na, günün her saniyesine damgas›n› vuran bir
flekillenifltir. Bu yüzden büyük bir gönüllülük, bü-
yük bir ba¤l›l›k, gerçekten inanm›fll›k gerektirir.
Devrime ve örgüte dair herfleyi içsellefltirmeyen,
inanc›nda zay›flamalar bafllayan, de¤erler sistemi
bozulan, bir aya¤› her geçen gün biraz daha dü-
zene yönelen kifliler, devrimcili¤i baflaramazlar.
Sadece “görev” duygusuyla, devlete karfl› müca-
dele etmek, iflkencede direnmek, bir çat›flmada
korkusuz ve gözüpek bir biçimde öne at›lmak,
sistemli bir biçimde bir konuda okumak, büyük
bir sab›rla bir iflçiye bir fleyler anlatmaya çal›fl-
mak, bir emekçinin evine defalarca giderek ona
emek vermek mümkün de¤ildir. 

Devrimci yaflam›n zorluklar› güçlü bir irade,
sonsuz bir sab›r, ola¤an›n üstünde bir kararl›l›k ve
sa¤lam bir inanç gerektirir. ‹nançtaki küçücük bir
çatlak bile, bir devrimcinin elini kolunu ba¤lama-
ya, enerjisini s›n›rlamaya, cesaretini köreltmeye,
sabr›n› bitirmeye, çabas›n› verimsizlefltirmeye,
eme¤ini de¤ersizlefltirmeye yeter. O küçücük çat-
laktan düzene ait bütün pislikler, kirler, yozluklar,
de¤ersizlikler ak›n eder. 

Böyle bir durumda kalan aktivist, her geçen
gün mücadeleden biraz daha kopar, uzaklafl›r,
devrime ve örgüte s›rt›n› döner. Üstelik bunu ya-
parken, kendisini hakl› görecek bir sürü gerekçe-
ye de sahiptir. O kendi görevlerini yapm›flt›r, her-
kese de görevlerini yapmas›n› hat›rlatm›fl, ama
onlar yapmam›flt›r! Direniflteki iflçilere, devrimden
ve hareketten uzaklaflan insanlara yapmalar› ge-
rekenleri bir reçete halinde sunmufl, ama kendisi-
ni dinlememifllerdir! Bir sürü dergi satm›fl, miting-
lere insan getirmek için çok çaba sarfetmifl, gün-
ler geceler boyunca uykusuz-aç kald›¤› olmufl,
bütün maddi olanaklar›n› hareket için seferber et-
mifl, ama k›ymeti anlafl›lmam›flt›r! “Bu insanlar
adam olmaz, onlar için u¤raflmaya de¤mez” di-
yerek son noktay› koyar ve kendileriyle bar›fl›k,
huzurlu bir biçimde giderler. 

Kimi zaman mücadeleden kopmakta oldu¤u-
nu, eski duygular›n›n, inanc›n›n kalmad›¤›n› gö-
ren, ama iyi niyetli, yozlaflman›n bata¤›na henüz
tam olarak batmam›fl bir aktivistin “bana ihtiyaç

var, üstlendi¤im görevleri b›rak›rsam arkadafllar
zor duruma düfler” diyerek iflleri eskisi gibi sür-
dürmeye çal›flt›¤›na tan›k oluruz. Asla baflara-
mazlar! Devrimcilik, “baflkalar›n›n” ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için yürütülecek bir faaliyet de¤ildir
çünkü. Devrimcilik, as›l olarak kiflinin “kendi ihti-
yaçlar›n›” karfl›lamak için, kendi inand›¤› gibi ya-
flamak, kendi do¤rular›n› gerçeklefltirmek, kendi
düflüncelerini hayata geçirmek için seçti¤i bir ya-
flam tarz›d›r. Bir örgütçü, bu do¤rultuda yaflar. 

Aktivist, sadece kendisine söylenenleri yapan,
önüne konan görevleri yerine getiren bir memur
gibidir; kendi görevleri d›fl›nda bir fleyle ilgilen-
mez. Örgütçü ise, hem kafa hem de kol eme¤iyle
çal›flan, yapt›¤› ifle hem bedenini hem ruhunu ka-
tan, düflünceleriyle ve duygular›yla da ifli sahiple-
nen, Stahanovist kadrodur. 

Örgütçü kolektifin parças›d›r, 
aktivist ise özerktir
Yaz›n›n bafl›ndan beri “örgütçü”nün erdemle-

rinden, olumlu özelliklerinden bahsettik. Bu ör-
gütçülerin kendi bafl›na, seçilmifl, yetkin insanlar
oldu¤u anlam›na gelmiyor. Çünkü “örgütçü”, bü-
tün bu özelliklerini “örgüt”ten al›r. Örgütçüye
kimli¤ini veren örgüttür. Tek bir insan, tümüyle
kendi bafl›na bütün bu iyi özelliklerle, erdemlerle
donatamaz kendisini. Çünkü ne kadar iyi olursa
olsun, sonuç olarak o insan, bu düzenin insan›d›r.
Bu düzenin de¤erler sisteminden, bu düzenin kir-
lerinden bir biçimde, en alt düzeyde bile olsa et-
kilenmifltir.  

Örgüt ise, bu düzenin de¤il, farkl› bir dünya-
n›n, gelece¤in dünyas›n›n bir parças›d›r. Sosyaliz-
min erdemlerini, insan ve üretim iliflkilerini bugü-
ne tafl›yand›r. Bu erdemleri ve de¤erler sistemini
kadrolar›na yans›t›r örgüt; kadrolar›n› bu kültürle
flekillendirir, donat›r, güçlendirir, sa¤lamlaflt›r›r.
Dünyay› de¤ifltirmeyi hedefleyen örgüt, önce
kadrolar›n› de¤ifltirerek, dönüfltürerek bafllar ifle.
Kadrolar bugünün de¤il, gelece¤in insan› olmal›,
gelece¤in, sosyalizmin nitelikleriyle donanmal›d›r
çünkü. Kadrolar› yetifltiren, onlar› sosyalist de¤er-
lerle, en iyi özelliklerle donatan, kolektifin gücü-
dür. Bu güçle kitlelere gider kadrolar. ‹yi bir ör-
gütçü olarak, kolektiften ald›¤› özellikleri kitlelere
tafl›r, onlar› de¤ifltirmeye, kolektifin özellikleriyle
donatmaya çal›fl›r. Alan›ndaki çal›flmay› asla
kendi bafl›na yürütmez. Hem manevi anlamda ör-
gütün iradesini, kolektifin gücünü arkas›nda du-
yumsar ve gücünü ondan al›r; hem de somut ola-

rak alandaki çal›flmas›
örgüt taraf›ndan yak›n-
dan denetlenir, yönlendi-
rilir, örgütlü hale getirilir. 

Aktivist ise yaln›zd›r!
Örgütü onun ne kendi-
siyle ne de alan›yla çok
da fazla ilgilenmez. Fa-
aliyetin yürütülüp yürü-
tülmedi¤i yeterlidir böyle
bir örgüt için. Faaliyet
yürütülüyorsa gerisi çok
da önemli de¤ildir. Der-

gide ç›kan yaz›lar›n aktivistleri harekete geçirmek
için yeterli oldu¤u düflünülür; bu yaz›lar perspek-
tif sunmufltur, gerisini aktivistler yapmal›d›r!
Alanda yaflanan hiçbir sorun, aktivistin yaflad›¤›
hiçbir s›k›nt›, dalgalanma, s›k›flma ile ilgilenilmez.
Aktivistin kiflisel özellikleri, çal›flma tarz›, kitleler-
le iliflki kurma biçimi, faaliyetleri yürütme yön-
temleri, vb. vb. bunlar›n hiçbiri önemli de¤ildir.
Faaliyet hepsinin üzerini örter. Aktivistin de¤iflip
dönüflmesi de gerekmez. Düzenden getirdi¤i al›fl-
kanl›klar› oldu¤u gibi tutmaya devam edebilir,
günlük yaflant›s›n› istedi¤i gibi sürdürebilir. Yeter-
ki iflleri yürütsün. 

Faaliyetlerde aksama olur da örgüt alanla ilgi-
lenmeye kalkarsa, bu defa da aktivist bundan ra-
hats›z olur. “Alanda ben var›m, bu alanda yap›la-
bilecekleri en iyi ben bilirim” düflüncesi yerlefl-
mifltir çünkü aktiviste. Bu nedenle herfleyi kendisi
belirler, örgütün koydu¤u görevleri kendi ifline
geldi¤i, kendince uygun gördü¤ü biçimde hayata
geçirir, ya da tavsat›r. Kendisini de¤ifltirmek ad›-
na örgütten ald›¤›, örgütün kendisine katt›¤› bir
erdem, bir nitelik, bir fley yoktur, olmas› da ge-
rekmez. Özerktir, kendinden menkuldür, kimseye
hesap vermek zorunda de¤ildir! 

Örgütçü ile örgüt ise kopmaz ba¤larla ba¤l›d›r
birbirlerine. ‹liflki mekanik ve yüzeysel de¤il, can-
l›, güçlü, ve gönüllü ba¤larla, kopmaz biçimde
s›ms›k› ba¤lanm›flt›r. Alanda at›lan her ad›m, ör-
gütlüdür. Örgütün her karar› örgütçünün pusula-
s›d›r. Örgütle iliflki karfl›l›kl› almaya ve vermeye
dayal› organik bir bütündür. 

* * *
Yaz›m›z›n bafl›nda “aktivist” kavram›n›n tasfi-

yecilik dönemiyle birlikte kullan›m alan›na ç›kt›-
¤›n›, örgütçülü¤ün yerine ikame edildi¤ini ve h›zla
yayg›nlaflt›¤›n› söylemifltik. Bu rastgele ortaya
at›lm›fl ve tesadüfen bu dönemde ortaya ç›km›fl
bir kavram de¤ildir. Tasfiyecilik, iflçi s›n›f› ideolo-
jisinin yerine burjuva ideolojisini; devrimci bir ör-
güt yerine de düzen-içi yasalc› bir yap›y› koyma
harekat›d›r. Felsefesi “hareket herfleydir, nihai
hedef hiçbirfley” olan Berstein’dan feyz alan, gü-
nümüz tasfiyecilerin amac›, kendilerini varedebil-
mek için günü kurtarmakt›r. Böyle bir yap›n›n da
gerçek anlamda örgütçülere de¤il, “aktivist”lere
ihtiyac› vard›r. “Aktivist”, bu düzenin bir parças›,
düzeniçi bir argümand›r. Faaliyetlerin düzeniçi bi-
çimde yürütülmesidir. 

“Örgütçü”lük ise bütünlüklü bir devrimci ol-
mak, günlük mesai de¤il, yaflam tarz› olarak dev-
rimcili¤i seçmek, geliflkin insani erdemlerle, gele-
ce¤in-sosyalizmin nitelikleriyle donanmak, kolek-
tifin bir parças› olarak hareket etmektir. Devrim
ve sosyalizm idealine gerçekten inanan, sa¤lam
karakterli, nitelikli kadrolar haline gelmektir. 

‹ktidar perspektifini, devrim ve sosyalizm he-
defini kaybetmifl tasfiyecilerin aktivistleri “kofltur-
maya” devam etsinler! ‹ktidar perspektifinden bir
an bile uzaklaflmayan, günlük mücadeleyi nihai
hedeften, takti¤i stratejiden koparmayan, örgütün
büyümesi ve güçlenmesi için büyük bir sab›rla ve
emekle tafllar› tek tek üstüste koyan yap›c›lar ku-
racakt›r gelece¤in dünyas›n›... 
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“Son ›rmak kurudu¤unda, son a¤aç yok oldu¤un-
da, son bal›k öldü¤ünde; beyaz adam paran›n

yenmeyen birfley oldu¤unu anlayacak.”

Amerika k›tas›n›n as›l sahipleri K›z›lderililer, ABD
yönetimine baflkald›rd›lar. 150 y›l önce atalar›n›n ABD
ile imzalad›¤› anlaflmalar› 19 Aral›k 2007 tarihi itibar›y-
la feshettiklerini aç›klayan Lakota kabilesi, ba¤›ms›zl›k
ilan etti. Kabilenin temsilcisi Russel Means, Washing-
ton’da düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda “Biz art›k ABD
vatandafl› de¤iliz ve bizim topra¤›m›z›n yer ald›¤› 5
eyalette yaflamak isteyenler, bize kat›lmakta özgürler”
dedi. 

Kuzey Amerika’n›n iç kesimlerinde binlerce y›ld›r
yerleflik bulunan “Büyük Sioux Ulusu”nun kuzey kolu
olan ve toplam alt› Sioux (Siyu) kabilesinden oluflan
Lakota K›z›lderililerinin temsilcisi Means, kendi toprak-
lar›nda yaflayanlara, Amerikan vatandafll›¤›ndan ç›k-
malar› halinde pasaport ve ehliyet vereceklerini vergi
almayacaklar›n› ve ülke liderinin kabile reisleri taraf›n-
dan seçilece¤ini söyledi. Sözkonusu 5 eyalet, Lakota-
lar›n bugün halen yaflamakta olduklar› Nebraska, Gü-
ney ve Kuzey Dakota, Montana ve Wyoming eyaletle-
rinden olufluyor. 

K›z›lderililerin temsilcilerinden oluflan bir heyet, ba-
s›n aç›klamas›ndan birkaç gün önce, ABD D›fliflleri
Bakanl›¤›na bir mesaj göndererek, Amerikan Federal
Hükümetiyle 1851w,1868 tarihleri aras›nda imzalanan
anlaflmalardan tek tarafl› olarak çekildiklerini aç›kla-
m›flt›. K›z›lderililer bu anlaflmalar›, “de¤ersiz bir ka¤›t
parças›ndaki de¤ersiz sözler” olarak tan›ml›yor ve bu
anlaflmalar›n kendi topraklar›n› ve kültürlerini çalmak
için ABD taraf›ndan defalarca ihlal edildi¤ini söylüyor-
lar. 

K›z›lderililer, ABD’den ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmele-
rinin ABD anayasas›na da uygun oldu¤unu söylüyor-
lar. Anayasan›n 6. maddesi “anlaflmalar›n anayasan›n
üzerinde” oldu¤unu belirtiyor. Buna göre, K›z›lderililer,
ABD ile imzalanan ve ABD taraf›ndan uygulanmayan
anlaflmalar›n› feshetme hakk›n› kullan›yorlar. 

‘Kahraman kovboy’ de¤il, ‘Katil ABD’
Çocuklu¤umuzdaki western filmlerinde tan›d›k K›z›l-

derilileri. Hep ‘kahraman kovboy’a karfl› savaflan, kafa
derisi yüzen, vahfliler olarak gösterdiler bize. II. Em-
peryalist Savafl sonras›nda, tüm dünyaya gönderilen
Marshall yard›m paketlerinin içinde bozuk süt tozlar›
ile birlikte bu filmler de vard›. Gerçekte ise ABD’nin
kendini aklama savafl›yd› bu propaganda filmleri. ‹deo-
lojik bombard›man›n en etkili yöntemi olarak Hollywo-
od filmlerine baflvurmufltu ABD; çünkü 70 milyon K›z›l-
deriliyi vahfli bir sald›rganl›kla katletmiflti. 

Kristof Kolomb 1492’de Amerika k›tas›na ayak bas-

t›¤›nda, K›z›lderililer yaklafl›k 35 bin y›ld›r burada ya-
fl›yorlard›. 35 bin y›l önce Sibirya’dan, donan Bering

Bo¤az› üzerinden yürüyerek Amerika k›tas›na geç-
mifllerdi. Do¤al kaynaklar› çok zengin, avlanmaya

uygun genifl topraklara sahip k›taya h›zla yerlefl-
mifl, ço¤alm›fl ve k›tan›n geneline yay›lm›fllard›. 

Geliflimin motoru ihtiyaçlard›r. T›pk› Afrikal›-
lar gibi, t›pk› Avustralyal› Aborjinler gibi, K›z›lderililer
için de yaflam kolayd›. Yemek, bar›nmak ve yaflamla-
r›n› sürdürmek konusunda ihtiyaç duyduklar› herfleyi,
yaflad›klar› do¤a onlara cömertce sunmufltu. Do¤ayla
ve birbirleriyle bar›fl içinde yaflamlar›n› sürdürüyorlar-
d›. Güney Amerika’da Maya ve Aztek uygarl›klar› MS
ilk yüzy›llarda daha yeni yeni kurulmaya bafllanm›flt›.
Ama Amerika’n›n genelinde ilkel kabileler halinde ya-
flamlar›n› sürdürüyorlard›. ‹nsan›n insan› sömürmesi
fikri bile onlara yabanc›yd›. ‘Beyaz adam’›n Avrupa ve
Asya’da geçirdi¤i de¤iflimleri bilmiyorlard›. 4 bin y›ll›k
sömürü düzeninden ve bu sömürüye karfl› verilen mü-
cadelelerden habersizdiler. Toplumsal belleklerinde s›-
n›f savafl›mlar› ve sömürüye baflkald›r› yöntemleri de-
¤il, sadece ve sadece do¤an›n bir parças› olarak do¤a
ile uyum içinde yaflamk vard›. O yüzden ‘beyaz adam’
geldi¤inde onu dostça karfl›lad›lar; yemek verdiler, m›-
s›r yetifltirmeyi ve da¤larda zor koflullarda hayatta kal-
may› ö¤rettiler. Sahip olduklar› zenginlikleri hiç düflün-
meden sundular ‘beyaz adam’a. ‘Beyaz adam’ sald›r›-
ya geçti¤inde ise, hiçbir fley yapamadan, çaresizce öl-
düler binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca. 

15. yy.da k›taya ayak basan ‹spanyollar, Güney
Amerika’da birkaç on y›l içinde 300 milyon ‹nka, Maya
ve Aztek yerlisini öldürdü. Arkas›ndan baflta ‹ngiltere
olmak üzere di¤er Avrupa ülkelerinden askerler ve ka-
flifler, Amerika’ya ak›n etmeye bafllad›lar. Kolomb’un
seyir günlü¤üne göre, K›z›lderililer “keskin silahlar› ilk
kez gören, kötülü¤ü hiç tan›mayan ve hiç silah› olma-
yan bir ulus”tu. ‘Beyaz adam’, K›z›lderilerin ülkesine
‘demir at’›, ‘gürleyen çubuk’u, ve ‘atefl suyu’nu getir-
miflti. O tarihlerde dünya nüfusunun 5’te biri K›z›lderi-
liydi. 

Amerika’n›n uzak bat› k›y›lar›na 19. ve 20. yy’›n
bafllar›nda “vahfli bat›” deniyordu. Bu bölge ABD’nin
19. yy. içinde K›z›lderili kabilelerinden sat›n ald›¤› ya
da iflgal etti¤i topraklardan olufluyordu. Bu topraklara
do¤udaki k›y›lardan gelen göçmenler yerlefltirildi. Ve
20. yy.’›n bafllar›na kadar buralarda her türlü yasadan
ve denetimden uzak bir biçimde k›ran k›rana bir varo-
lufl ve hegemonya mücadelesi yafland›. “Vahfli Bat›”ya
ad›n› veren de bu çat›flmalar oldu. Ama asl›nda sade-
ce uzak bat› Amerika için de¤il, ABD’nin tamam›n›n
böyle kuruldu¤unu söylemek mümkün. 

‹flgalci ve ya¤mac› askerlerle bafllayan Amerika’n›n
sömürü tarihi, Avrupa ülkelerinden gelen göçlerle daha
da sertleflti. “Yeni dünya”ya gelen göçmenler, kendi ül-
kelerinden çeflitli nedenlerle kaçan kiflilerden olufluyor-
du. Suçlular, tutunamam›fl, bir ifl sahibi olamam›fl ser-
seriler, engisizyon mahkemelerinin eline düflmek iste-
meyenler, aç kalm›fl yoksullar, geleneklerin bask›s›n-
dan kurtulmak ve kendisine yeni bir hayat kurmak iste-
yenler, vb. ABD’ye geldiler. Bu insanlar›n herbiri, her

tür yasadan ve denetimden uzak bir biçimde kendi ya-
flam alanlar›n› kendi güçleriyle açt›lar. Bu alanlar›
açarken de, çevrelerindeki herkesle, di¤er göçmenlerle
ve K›z›lderililerle amans›z bir savafla girifltiler. Bu sa-
vaflta, ABD hükümeti her türlü yasad›fl›l›¤› yasal hale
getirerek k›ran k›rana bir güç mücadelesinin önünü aç-
t›. “Özgürlükler ülkesi ABD”, K›z›lderililer baflta olmak
üzere daha zay›f ve güçsüz olanlar›n kan› ve teri üze-
rine kuruldu. 

Vahfli bir katliam ve büyük bir direnifl
Cherokee, Apache, Comanche, Chevrolet, Pontiac,

Fox, Chayanne; ABD savafl helikopterlerinden, jiplerin-
den, spor otomobillerinden ö¤rendik bu isimleri. Ger-
çekte ise, savaflç› K›z›lderili kabilelerinin isimleriydi.
K›z›lderililer üzerinde en büyük vahfleti uygulayan
ABD, onlar›n isimlerini de metalaflt›rarak pazara sürdü. 

70 milyon K›z›lderilinin katledilmesi çok uzun ve
zorlu bir süreç oldu. ‘Beyaz adam’la ilk karfl›laflt›¤›nda
ona son derece bar›flç› bir biçimde kucak açan K›z›l-
derili kabilelerin birço¤u, karfl›laflt›klar› katliamlardan
sonra savaflmaya bafllad›lar. Topraklar›n›, ailelerini ve
yaflamlar›n› savunmaya çal›fl›yorlard›. Ancak karfl›la-
r›ndaki düflman o güne kadar bilmedikleri, duymad›kla-
r› bir vahfletle sald›r›yor, dizginsiz bir terör estiriyordu.
Sömürücü s›n›flar›n binlerce y›ll›k yönetme ve katletme
tecrübeleri, K›z›lderililer üzerinde bir kere daha uygula-
n›yordu. 

K›z›lderililer k›sa zamanda iflgalcilerin yalan ve de-
magojiyle neler yapabilece¤ini anlam›fllard›. Bir K›z›l-
derili flefi, “Beyaz adam güzel konufluyor, ama dili ça-
tal” diyerek bunu ifade etmiflti. 

1800’lü y›llar, K›z›lderili direnifllerinde önemli bir dö-
nüm noktas› oldu. ‹ngiltere’den ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
eden ABD yönetimi, k›tan›n Güneydo¤u ve Do¤u böl-
gelerini K›z›lderililerden temizlemeye bafllad›. 1803’te
ABD Baflkan› Jefferson, Luisiana’y› sat›n ald› ve ABD
topraklar›n› büyüttü. Atlantik’e ve Karayip denizine ya-
k›n bulunan Missisipi, Alabama, Florida, Luisiana gibi
eyaletlerde büyük bir K›z›lderili k›y›m› bafllad›. 1809’da
Shawnee kabilesinin reisi Tecumseh, Missisipi’nin ba-
t›s›ndaki K›z›lderili kabilelerini birlefltirerek beyazlar›
topraklar›nda atmaya çal›flt›; sonuç büyük bir yenilgi
oldu. 1813’de Alabama’da Creek kabilesiyle yap›lan
savafl, iki taraf için de son derece kanl› biçimde so-
nuçland›. 1917’de ABD baflkan aday› Andrew Jack-
son, Florida’daki Seminole kabilesini bölgeden öylesi-
ne kanl› biçimde sürdü ki, ‘keskin b›çak’ lakab›n› ka-
zand›. 1827’de Michigan’da gerçekleflen savafl› kay-
beden Winnebago kabilesi’nin reisi K›z›l Kufl, teslim ol-
mas›na ra¤men hemen katledildi ve halk› k›y›mdan
geçirildi. 1849’da California’da alt›n bulununca, ülkenin
bat›s›na do¤ru büyük bir göç dalgas› bafllad›. 1869’da
do¤udan bat›ya kesintisiz tren yolculu¤u döneminin
bafllamas›, ‘vahfli bat›’ya göç dalgas›n› daha da büyüt-
tü. 1868’de, 7. Süvari alay›, Cheyenne kabilesinin köy-
lerinden birine sald›r›yor ve 11’i savaflç›, gerisi kad›n
ve çocuk 103 kifliyi katletti. 1875’te, alt›n peflinde ko-
flan madenciler, ordunun deste¤ini de arkalar›na ala-
rak Sioux kabilesinin kutsal bölgesi Kara Tepeler’e gir-
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diler, fliddetli çat›flmalar yafland›. 
Yaflanan katliam›n boyutunu anlamak için, dünyaya

kendilerini “demokrasinin temsilcisi” olarak lanse eden
ABD baflkanlar›n›n sözlerine bakmak bile yeterli.
ABD’nin kurucusu ve ilk Baflkan› George Washington,
K›z›lderililer için “Bu vahfli hayvanlar›n tamamen imha
edilmesi gerekiyor” demiflti. Bir baflka ABD Baflkan›
Theodore Roosvelt ise, “Ben en iyi K›z›lderili ölü K›z›l-
derilidir demek istemiyorum, ama 10’da 9’u öyledir”
demiflti. K›z›lderililere soyk›r›m gerçeklefltirdikleri için
suçland›klar›nda ise, “Sonuna kadar öldürmedikçe
soyk›r›m say›lmaz” diyecek kadar da pervas›zd›lar.
Ama soyk›r›m› en korkunç yöntemlerle uygulad›lar. 

Kafa derisi yüzme al›flkanl›¤›n›n K›z›lderililere özgü
oldu¤u yay›l›r ABD propagandas›nda. Ama ilk olarak
Amerika’ya ayak basan iflgalcilerin, K›z›lderililerin kafa
derisini yüzerek, uzun siyah saçlar›n› peruk olarak sat-
t›klar›, kafa derisi yüzmeyi K›z›lderililerin onlardan ö¤-
rendikleri yolunda söylendiler de az de¤ildir. Kafa kes-
me iflini ABD’lilerin yapt›¤› ise tart›flmas›zd›r. Devlet,
K›z›lderili kafas› bafl›na 5 dolar ödeyece¤ini aç›klay›n-
ca, ortal›¤a dökülen bütün serseriler, askerler, alt›n
aray›c›lar›, K›z›lderilileri yakalay›p kafalar›n› kesmeye
bafllad›. Devlete ait binalar›n bodrumlar›, K›z›lderili ka-
fataslar›yla dolup taflm›flt›. Tarihte ilk biyolojik silah,
K›z›lderililer üzerinde uygulanm›flt›. Sürgüne gönderi-
len K›z›lderililere yard›m olarak da¤›t›lan battaniyelere
çiçek mikrobu bulaflt›r›larak binlercesinin ölmesi sa¤-
lanm›flt›. K›z›lderililerin bafll›ca yiyecekleri olan bizon-
lar›n toptan öldürülmesi, K›z›lderililerin açl›ktan ölmesi
hedefini tafl›yordu. 

K›z›lderili Reisi Algiysi’nin sözleri, halk›n›n yaflad›k-
lar›n› çarp›c› bir biçimde anlat›r:

“Atalar›n›z bizden küçük bir toprak parças› istedi.
Onlara ac›d›¤›m›z için dileklerini geri çevirmedik. Ara-
m›zda yer ald›lar. Onlara m›s›r ve et verdik. Onlar bu-
na karfl›l›k bize zehir (içki) sundular. Beyazlar bir kez
memleketimizi tan›y›nca, hemen sa¤a sola haber ver-
diler. Yeni yeni insanlar geldi. Biz onlar›n dostça geldi-
¤ini sand›¤›m›z için hiç korkmad›k. Çünkü bize ‘karde-
flim’ diye sesleniyorlard›. Sözlerine inand›k. Bu kez on-
lara daha genifl bir yer verdik. K›sa zamanda say›lar›
artt›. Daha çok toprak istemeye bafllad›lar. Sonunda
bütün yurdumuzu istediler. Gözlerimiz aç›ld›. Savafllar
oldu. Beyazlar bizimle savaflt›rmak için içlerinden kimi-
lerine paralar verdi. Halk›m›z›n büyük ço¤unlu¤u öldü-
rüldü. Beyazlar bizi içkiye de al›flt›rd›lar. ‹çki yüzünden
de binlerce K›z›lderili k›r›l›p gitti. Kardefllerim eskiden
bizim topraklar›m›z çok geniflti. Sizinkiler ise çok kü-
çük. fiimdilerde siz büyük bir ulus oldunuz. Bize yata-
¤›m›z› serecek kadar bile bir toprak parças›n› çok gö-
rüyorsunuz.”

K›z›lderililerin yaklafl›k dört yüzy›l boyunca yaflad›k-
lar› katliamlar› ve ac›lar› anlatmak sayfalar al›r. Ancak
bunlar›n içinden iki tanesi, vahfletin büyüklü¤ü ile K›z›l-

derililerin belleklerinde açt›klar› derin izler ne-
deniyle daha özel bir yer tutar.  

Birincisi 1838’de 18 bin kiflilik Cherokee
kabilesinin Georgia’dan Missisipi’nin bat›s›na
uzanan “Gözyafl› Yolu”dur. Cherokee’lerin
topraklar›, bugünkü Kuzey ve Güney Caroline,
Georgia, Tennessee ve Alabama eyaletlerinin
tamam›n› kapl›yordu. Beyazlar gelmeden ön-
ce 30 bin kifliydiler. Önce beyazlardan kapt›k-
lar› hastal›klar nedeniyle binlerle öldüler. ABD
Baflkan› George Washington, onlar›n yerleflik
düzene geçmeleri, “uygarlaflt›r›lmalar›” için
emir verdi. Evleri, okullar› ve kiliseleri olacak
böylece genifl topraklara ihtiyaçlar› kalmaya-

cakt›. Topraklar›n› beyazlara satt›ktan sonra da
o topraklarda tar›m iflçisi olarak çal›flt›r›labile-

ceklerdi. Cherokee’ler bu plana uyum sa¤lamak için
epey u¤raflt›lar. Yerleflik düzene geçtiler, okullara gitti-
ler, isimlerini ve dinlerini de¤ifltirdiler, çiftçi, tüccar,
avukat vb oldular, hatta “Cherokee Phoenix” ad›nda
bir de gazete ç›kard›lar. 1822 y›l›nda “yüksek mahke-
me” kurdular, bir müzeye, bir de fikir klübüne sahip ol-
dular, 1827’de federal yasalara uygun bir anayasa ka-
bul ettiler. Onlar Amerikal›laflmaya haz›rd›lar. Ama ha-
la onlar›n mülkiyetinde olan Georgia topraklar›nda
zengin alt›n damarlar› bulununca, Amerika’n›n onlar›
asla kabul etmeyece¤i bir kere daha ortaya ç›kt›. 1930
y›l›nda ABD senatosu Cherokee’lere ait 400 bin hektar
topra¤a el koydu. Sadece 16 bin kalm›fl olan Cheroke-
e ile birlikte toplam 100 bin K›z›lderili ise Missisippi
Nehri’nin ötesindeki Oklahoma’ya sürülecekti. 28
A¤ustos ile 4 Aral›k 1938 tarihleri aras›nda her biri
1200 Cherokee’den oluflan 13 konvoy insan Georgi-
a’dan sürüldü. Silahl›
askerler, üç koldan yü-
rütülen sürgüne yol
gösteriyorlard›. Kuzey
Güzergah›, 1500 kilo-
metrelik bir yoldu, en
a¤›r› ve en çok ölü b›-
rakt›klar› yol buras›yd›.
Bu nedenle Gözyafl›
Yolu dediler buna. Mis-
sisippi’yi afl›p Oklaha-
ma’ya vard›klar›nda,
kafiledeki 16 bin Che-
rokee’den 12 bir kifli
kalm›flt›. 20. yy’›n bafl-
lar›nda ise bu defa Ok-
lahoma topraklar›nda
petrol bulundu. Chero-
kee’lere yeniden sür-
gün yolu gözüktü. 

Bir di¤er katliam öy-
küsü ise “Yaral› Diz”
(Wounded Knee) ad›n›
tafl›maktad›r. K›z›lderi-
liler aras›nda giderek
yayg›nlaflan bir inan›fla
göre, bir kahraman ge-
lecek ve kendilerini
“beyaz adam”›n esare-
tinden kurtaracakt›r. Bu
inan›fl›n, bunun için
edilen duan›n simgesi
“hayalet dans›” olarak
tan›mlanan bir dansa
dönüflmüfltür. ABD
devleti, bu dans›n K›-
z›lderililer aras›ndaki
özgürlük özlemleri na-

s›l güçlendirmekte oldu¤unu görür ve korkar. Böylece
dans yasaklan›r. Sioux kabilesinin reisi büyük savaflç›
Oturan Bo¤a’n›n (Tatanka ‹yotake) öldürülmesinin ve
Hayalet Dans›n›n giderek güçlenmesinin arkas›ndan,
son özgür K›z›lderili kabilesi olan Minneconjoi Siouxla-
r›, ABD hükümeti taraf›ndan kendilerine zorunlu iskan
için tahsis edilen Pine Ridge kamp›ndan ayr›l›lar. Wo-
unded Knee Deresine geldiklerinde, Reis Koca Ayak
önderli¤indeki 400’ü aflk›n K›z›lderili, ABD ordusunun
500 kiflilik 7. Süvari alay› taraf›ndan s›k›flt›r›l›r. Asker-
lerin kuflatmas› alt›nda K›z›lderililer Hayalet Dans›’na
bafllarlar. Ordu katliama bafllar. Kad›n, çocuk, yafll›,
300’den fazla K›z›lderili öldürülür. Katliamdan kurtulan
bir K›z›lderili, ölmeden önce flunlar› anlat›r: “O zaman
kaç kiflinin öldü¤ünü anlayamam›flt›m. fiimdi kocam›fl-
l›¤›m›n flu yüksek tepesinden gerilere bakt›¤›mda, yer-
de birbirleri üzerinde y›¤›l› duran bo¤azlanm›fl kad›nla-
r› ve çocuklar›, hala o genç gözlerimle görebiliyorum.
Ve orada, o kanl› çamurun içinde bir fleyin daha öldü-
¤ünü görebiliyorum. Bir halk›n düflü öldü orada. Bir
ulusun umudu k›r›ld›, paramparça oldu. Art›k yeryüzü-
nün merkezi yok, ölüp gitti kutsal a¤aç.” Tarih 29 Ka-
s›m 1890’d›r. Bu katliam, K›z›lderili özgürlü¤ünün sem-
bolik olarak sonudur. 

Bu katliam ayn› zamanda, K›z›lderili direniflinin de
bayraklaflt›¤› bir and›r. Yüzy›llar boyunca süren K›z›l-
derili direnifli, sadece katliamlarla de¤il, çok büyük
kahramanl›k hikayeleriyle de doludur. K›z›lderili kabile-
lerin bir k›sm›, özellikle silah kullanmay› ö¤rendikten
sonra, ABD ordusu karfl›s›nda gerçekten önemli dire-
nifller yaratm›flt›r. K›z›lderili reisleri ise, sadece yaflam›
organize etmede de¤il, direnmede de lider olduklar›n›
defalarca ve görkemli biçimlerde kan›tlam›fllard›r. 

Ad› western filmlerine de s›kça konu ol-
mufl olan Oturan Bo¤a’n›n (Tatanka ‹yotake)
hikayesidir birisi. 1831’de Güney Dokato’da,
savaflç› Sioux kabilesinin bir üyesi olarak
do¤du Oturan Bo¤a. 14 yafl›nda ilk kez sa-
vafla kat›ld› ve çok k›sa zamanda savafltaki
cesareti, yaflamdaki cömertli¤i ve bilgeli¤i ile
nam sald›. 1867’ye kadar olan dönem, be-
yazlara karfl› kabilesinin savafllar› ile geçti.
Oturan Bo¤a, savafltaki kahramanl›klar› ile
nam sal›yordu. 1867’de Oturan Bo¤a, Sioux
kabilesinin reisi oldu. K›sa bir zaman sonra,
Oturan Bo¤a, anlaflmay› imzalamay› reddet-
mifl olmas›na ra¤men ABD hükümetiyle ba-
r›fl yap›ld›. Anlaflma Kara Tepeler’in sonsuza
dek Sioux hakimiyetinde kalaca¤›n› söylü-
yordu. Ancak 1870’lerin ortalar›nda tepeler-
de alt›n oldu¤u ortaya ç›k›nca, maden aray›-
c›lar› buraya ak›n etti ve ABD ordusunun gü-
vencesini arkalar›na alarak K›z›lderililerle ça-
t›flmalar yaflamaya bafllad›lar. 1876 y›l›nda
K›z›lderililere, bölgeyi terketmeleri ve koruma
alt›na al›nm›fl alanlara yerleflmeleri emredil-
di. Sioux kabilesi, bu emre uymay› reddetti.
17 Haziran’da yaflanan Rosebud Savafl›’nda
ABD birlikleri geri çekilmek zorunda kald›. 25
Haziran’da tekrar K›z›lderililerle çarp›flan or-
du, a¤›r kay›plar vererek yenildi. Böylece
Oturan Bo¤a, Amerikan 7. Süvari Birli¤i’ni
yenen Sioux kabilesinin 3 bin 500 savaflç›s›-
n›n lideri olarak tarihe geçti. ABD hükümeti
onu rahat b›rakmad›. Oturan Bo¤a, önce ka-
bilesini korumak için Kanada’ya kaçt›, ancak
yaflad›klar› açl›k yüzünden geri döndü. Mon-
tana’da bir ABD birli¤ine sald›r›nca yakalan-
d›. ‹ki y›l hapis yatt›ktan sonra serbest b›ra-
k›ld›. Halk›n›n ona olan sayg›s› ve ba¤l›l›¤›
her geçen gün biraz daha büyüyordu.1885’te

K›z›lderili savafllar›n›n yap›ld›¤› bölgeler ve savafllar›n tarihleri 
(Gri bölgeler savafl›lan alanlar› gösteriyor)

HAYALET DANSI 
Kurallar› kuflaklar boyunca gizlilik için-
de yay›lan ve uygulanan Hayalet Dan-
s›’n›n sözleri flöyle: 

Kartal mesaj› getirdi 
Güneflin çocuklar›na 
Bufalonun dönüflü için, 
Ve güzel günler yak›nda 
Sen bedenimi öldürebilirsin 
Ruhuma lanet okuyabilirsin 
Senin tanr›na inanmad›¤›m için 
Dualar›m karfl›s›nda durma flans›n yok 
Sevgime karfl› durma flans›n yok 
Onlar yasaklad›lar Hayalet Dans›’n› 
Fakat biz tekrar yaflayaca¤›z 
K›z kardeflim yukar›da 
K›z›la boyanm›fl o Yaral› Diz’de 
Öldürüldü, bir azize o flimdi 
Büyük davulun var senin 

mesafeler ötesinden 
Gökyüzünde siyah kufl
Duydu¤un bu ses ve müzik 

bufalonun a¤lamas›d›r 
Ç›lg›n At gizemliydi 
Kendinden geçmenin en iyisini bilirdi
Ve Oturan Bo¤a büyük havariydi 
Hayalet Dans›’na gelin Comanchee’ler 
Gelin Karaayaklar 
Gelin Shoshone’ler 
Gelin Cheyenne’ler 
Biz tekrar yaflayaca¤›z 
Gelin Arapaho’lar 
Gelin Cherokee’ler 
Gelin Paiute’ler 
Gelin Sioux’lar 
Tekrar yaflayaca¤›z 



Buffalo Bill’in ‘Vahfli Bat› Gösterisi’ne kat›l›p
Birleflik Devletler ve Kanada’y› dolaflt›. Bu dö-
nem, Hayalet Dans› da K›z›lderililer aras›nda
yayg›nl›k kazanmaya bafllad›. Dans› Oturan
Bo¤a’n›n gezerek yayg›nlaflt›rd›¤› yönünde
söylentiler vard›r. 1889’da kendi bölgesine ge-
ri döndü¤ünde, Hayalet Dans› bütün kabilele-
re yay›lm›flt›. Bu durumda, hükümet dans› ya-
saklad›. Oturan Bo¤a, bu yasa¤a uymad›¤›
için 15 Aral›k 1890’da kendisini kuflatan polis-
lerle çat›fl›rak öldü. Kendisini öldüren polis, bir
zamanlar Oturan Bo¤a ile birlikte beyazlara
karfl› savaflan, fakat sonra beyazlar›n yöneti-
mine girerek yerli polisi olan K›z›lderililerden
biridir. K›z›lderili kimli¤ini her koflulda savunan
ve ölümünün ard›ndan an›s›na granit bir sü-
tun dikilen Tatanka ‹yotake’nin beyazlar üzeri-
ne yapt›¤› konuflma çarp›c›d›r: 

“...sahip olma iste¤i onlarda bir hastal›k ol-
mufl. Bu insanlar, zenginlerin bozabilece¤i
ama fakirlerin bozamayaca¤› birçok kural koy-
mufllar. Yönetici olan zenginleri güçlendirmek
için fakirlerle güçsüzlerden vergiler al›yorlar.
Bizim annemizin, topra¤›n, kendilerinin oldu-
¤unu söylüyor, komflular›n› çitler yaparak ken-
dilerinden uzaklaflt›r›yorlar; topra¤› binalar›yla
ve di¤er süprüntüleriyle çirkinlefltiryorlar. Bu
ulus, baharda yata¤›ndan taflarak, yoluna ç›-
kan her fleyi yok eden bir ›rma¤a benziyor...”

Bir baflka kahramanl›k destan› ise, Apache
savaflç›s› Geronimo (Gokhlayeh)’nun hikaye-
sidir. Apachelerin son savaflç›lar›ndan biriydi
Geronimo. Beyazlara karfl› verdi¤i mücadele
ve kahramanl›klar›yla tan›n›yordu. 1829’da
New Mexico olarak adland›r›lan bölgede do¤-
mufltu. O s›ralarda Amerikal› göçmenlerin d›-
fl›nda ‹spanyollar da bölgeye ak›n etmeye
bafllam›flt›. 1858 y›l›nda efli, annesi ve çocuk-
lar› ‹spanyollar›n kabilesine düzenledi¤i bir
katliamda öldü. ‹ntikam atefliyle tutuflan Apac-
he kan›, onun bütün beyazlara sald›r›ya geç-
mesine neden oldu. Arizona ve New Mexi-
co’da yaflayan beyaz yerleflimcilerin korkulu
rüyas› oldu. Cesareti ve kahramanl›¤›yla sa-
dece Apache savaflç›lar›n›n de¤il fleflerinin de
büyük sayg›s›n› kazanm›flt›. 1870’de yakalan-
d› ve San Carlos’a götürüldü. Ancak Geroni-
mo özgür ruhlu bir K›z›lderiliydi, asla tutsak
yaflayamazd›. Defalarca kaçt›, defalarca ya-
kaland›. En son 1885’te kaçt› ve 1894 y›l›na
kadar yakalanmad›. Dumanl› Da¤lar’a s›¤›n-
m›flt› ve da¤lar› didik didik arayan süvariler
onun izine bile rastlayam›yordu. Askerler, onu
yakalayamaman›n h›rs›yla köylere sald›rma-
ya, kad›nlar› ve çocuklar› öldürmeye bafllad›-
lar. Halk›n› korumak için tek yolun bu oldu¤u-
nu düflünen Geronimo teslim oldu. Onun tes-
lim olmas› K›z›lderililere yap›lan katliamlar› bi-
tirmedi. 1909 y›l›nda Geronimo Oklahoma’da
iflkence ile öldürüldü. Ama ölümünün sonra-
s›nda Apacheler, onun Dumanl› Da¤larda ya-
flamaya devam etti¤i yolunda efsaneler anlat-
maya devam ettiler. 

ABD’nin “ulusal sorun”u
K›z›lderililer, 150 y›l önce yap›lan anlaflma-

lardan sonra da rahata ermediler. 1840’lardan
1952 y›l›na kadar “rezervasyon” ad› verilen
toplama kamplar›nda tutuldular. Halen önemli
bir k›sm› bu kamplarda yaflamaya devam et-
mektedir. 20. yy’›n bafllar›nda ABD’nin dört bir

taraf›nda K›z›lderililer için aç›lan ve kilise tara-
f›ndan yönetilen yat›l› okullarda okuyan ço-
cuklar, sistemli bir asimilasyon politikas›, bü-
yük bir psikolojik, fiziksel ve cinsel istismar ile
karfl› karfl›ya kalm›fllard›r.  

Bugün ABD’de hükümet taraf›ndan resmen
tan›nan 554 K›z›lderili kabilesi, 300’den fazla
K›z›lderili yerleflim bölgesi vard›r. Günümüzde
NewYork’ta yaflayan K›z›lderili say›s› 85 bin
civar›ndad›r. K›z›lderililer ekonomik olarak
ABD’deki yaflam standartlar›n›n epeyce alt›n-
da bir yoksullukla ve iflsizlikle bo¤uflarak ya-
flamak zorundad›rlar. 44 yafl ortalamas›yla,
dünyan›n en k›sa ömürlü insanlar› K›z›lderili-
lerdir. “Rezervasyonlar”da yaflayan gençlerin
aras›nda intihar oran› ABD ortalamas›n›n yüz-
de 150 fazlas›d›r. Bebek ölümleri ABD’dekin-
den befl kat, tüberküloz vakalar› 8 kat daha
fazlad›r. Yapt›klar› ifl, as›l olarak kumarhane
ve benzin istasyonlar›nda çal›flmakt›r. 

Bugün art›k K›z›lderililer, yüzlerce y›ll›k ac›-
lar›n›n hesab›n› sormak, ba¤›ms›zl›klar›na ka-
vuflmak istiyorlar. 

K›z›lderililer ilk olarak 1974’te benzer bir gi-
riflimde bulundular ve ABD’nin Britanya’da
Ba¤›ms›zl›¤› Deklarasyonu’nu and›ran bir ba-
¤›ms›zl›k ilan› haz›rlad›lar. 1977’de yerli hak-
lar›n›n ele al›nd›¤› ilk uluslararas› konferans
düzenlendi. Eylül 2007’de BM Genel Kurulu
yerli haklara dair karar tasar›s›n› kabul etti.
Ancak ABD’nin karfl› ç›kt›¤› bu karar, zaten
yapt›r›m da içermiyordu. 

K›z›lderililerin kendi içlerindeki bütünlü¤ü
sa¤layamam›fl olmalar› da önemli bir sorun.
Robebud Sioux Kabilesinin lideri Rodney Bor-
deaux ba¤›ms›zl›k ilan›n›n d›fl›nda duruyor ve
“Anlaflmalar gerekli, çünkü federal hükümetle
iliflkimizin temelini oluflturuyor” diyor. Lakota
Sioux’lar›n›n lideri Means ise onlar› II. Emper-
yalist Savafl s›ras›nda Fransa’da Nazilerle ifl-
birli¤i yapan Vichy hükümetine benzetiyor. 

Art›k ABD’nin de bir ulusal sorunu ve ba-
¤›ms›zl›k talebi olan bir az›nl›¤› var. K›z›lderili-
lerin sonsuz topraklar üzerinde özgür biçimde,
do¤a ile içiçe ve kardeflçe yaflad›klar› günler
sadece birkaç yüzy›l geride duruyor. Bu ne-
denle toplumsal belleklerinde son derece can-
l› ve taze. ABD’nin gerçeklefltirdi¤i katliamlar,
halk› k›r›mdan geçirdi ama umutlar k›r›lmad›.
“Hayalet Dans›” bütün canl›l›¤› ve coflkusuyla
sürüyor, K›z›lderililerin özgürlü¤e olan inanc›
daha da güçleniyor. 

Bugün sadece Venezüella ve Bolivya’dan
destek al›yorlar. Ama dünya halklar›, K›z›lderi-
lilerin taleplerini elde etmelerine ve bu u¤urda
verdikleri mücadeleye destek olacaklard›r. 

Devrim ve sosyalizm için

21fiubat 2008Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Bir K›z›lderili fiefinin Konuflmas›

Bir K›z›lderiliyim ve anlam›yorum...
Gökyüzünü, topra¤›n s›cakl›¤›n› nas›l sat›n alabilirsiniz ya

da satars›n›z? Bunu anlamak bizler için çok güç! Bu toprakla-
r›n her parças› halk›m için kutsald›r. Çam a¤açlar›n›n par›lda-
yan i¤neleri, v›z›ldayan böcekler, beyaz kumsall› sahiller, ka-
ranl›k ormanlar ve sabahlar› çay›rlar› örten bu¤u; halk›m›n
an›lar›n›n ve geçirdi¤i yüzlerce y›ll›k deneylerin bir parças›d›r.
Ormanlardaki a¤açlar›n damarlar›nda dolaflan su, atalar›m›-
z›n an›lar›n› tafl›r; biz buna inan›r›z! Beyazlar için durum böy-
le de¤ildir. Bir beyaz ölüp y›ld›zlar alemine göç etti¤i zaman,
do¤du¤u topraklar›n› unutur. Bizim ölülerimiz ise bu topraklar›

unutmaz çünkü k›z›lderili gerçek anas›n›n toprak oldu¤una inan›r.
Washington'daki büyük beyaz reis, bizden toprak almak istedi¤ini ya-

z›yor! Bu bizim için büyük bir fedakarl›k olur. Büyük beyaz reis, bize
rahat yaflayaca¤›m›z bir yerin ayr›laca¤›n›, bize babal›k edece¤ini, biz
k›z›lderililerin ise onun çocuklar› olaca¤›m›z› söylüyor. Bu önerinizi dü-
flünece¤iz ama gene de bunun kolay olmayaca¤›n› itiraf ederim çünkü
bu topraklar, bizim için kutsald›r. Nehirler ve ›rmaklar›n suyu, bizim
için sadece ak›p giden su de¤ildir; atalar›m›z›n kan›d›r ayn› zamanda.
Bu topraklar› size satarsak, bu sular›n ve topraklar›n kutsal oldu¤unu
çocuklar›n›za da ö¤retmeniz gerekecek. Biz, nehirleri ve ›rmaklar› kar-
deflimiz gibi severiz! Siz de ayn› sevgiyi gösterebilecek misiniz kar-
defllerimize? Biliyorum, beyazlar bizim gibi düflünmezler! Beyazlar için
bir parça topra¤›n di¤erlerinden fark› yoktur. Beyaz adam topraktan is-
tedi¤ini almaya bakar ve sonra yoluna devam eder çünkü toprak be-
yaz adam›n dostu de¤il, düflman›d›r! Beyaz adam topraktan istedi¤ini
al›nca, baflka serüvenlere at›l›r. Beyaz adam, annesi olan topra¤a ve
kardefli olan gökyüzüne al›p sat›lacak, ifllenecek, ya¤malanacak bir
fley gözüyle bakar. O'nun bu ihtiras›d›r ki, topraklar› çöllefltirecek ve
herfleyi yiyip bitirecektir! Beyaz adam›n kurdu¤u kentleri de anlayama-
y›z biz k›z›lderililer. Bu kentlerde "huzur" ve "bar›fl" yoktur! Beyaz ada-
m›n kurdu¤u kentlerde, bir çiçe¤in taç yapraklar›n›n açarken ç›kard›¤›
tatl› sesler, bir kelebe¤in kanat ç›rp›fllar› duyulmaz. Belki bir vahfli ol-
du¤umdan anlayam›yorum ama, benim ve halk›m için önemli olan
fleyler oldukça baflka! ‹nsan bir su birikintisinin etraf›nda toplanm›fl
kurba¤alar›n, a¤açlardaki kufllar›n ve do¤an›n seslerini duymad›kça,
yaflam›n ne de¤eri olur? Bir k›z›lderiliyim ve anlam›yorum!

Biz k›z›lderililer, bir su birikintisinin yüzünü yalayan rüzgar›n sesini ve
kokusunu severiz. Çam ormanlar›n›n kokusunu tafl›yan ve ya¤murlar-
la y›kan›p temizlenmifl meltemleri severiz. Hava önemlidir bizler için.
A¤açlar, hayvanlar ve insanlar ayn› havay› koklar. Beyaz adam için
bunun da önemi yoktur. Ancak size bu topraklar› satacak olursak, ha-
van›n temizli¤ine önem vermeyi de ö¤renmeniz gerekir. Çocuklar›n›-
za, havan›n kutsal bir fley oldu¤unu ö¤retmeniz gerekir. Hem nas›l
kutsal olmas›n ki hava? Atalar›m›z do¤duklar› gün ilk nefeslerini bu-
nun sayesinde alm›fllard›r. Ölmeden önce son nefeslerini de gene bu
havadan almazlar m›?

Toprak satmam›z için yapt›¤›n›z öneriyi inceleyece¤im! E¤er önerini-
zi kabul edecek olursak, bizim de bir koflulumuz var; beyaz adam bu
topraklar üzerinde yaflayan bütün canl›lara sayg› göstersin. Ben bir
vahfliyim ve baflka türlü düflünemiyorum! Yaylalarda cesetleri kokan
binlerce buffalo gördüm. Beyaz adam trenle geçerken vurup öldürüyor
bu hayvanlar›! Dumanlar püskürten bu demir at›n bir buffalo'dan daha
de¤erli oldu¤una akl›m ermiyor! Biz sadece yaflayabilmek için avlad›k
buffalolar›! Bütün hayvanlar› öldürecek olursan›z nas›l yaflayabilirsi-
niz? Canl›lar›n yok edildi¤i bir dünyada insan ruhu yaln›zl›k duygusun-
dan ölür gibi geliyor bize. Unutmay›n, bugün canl›lar›n bafl›na gelenler
yar›n insan›n bafl›na gelir! Çünkü bunlar aras›nda bir ba¤ vard›r.

fiu gerçe¤i iyi biliyoruz: toprak insana de¤il, insan topra¤a aittir! Ve
bu dünyadaki her fley, bir ailenin fertlerini birbirine ba¤layan kan gibi,
ortakt›r ve birbirine ba¤l›d›r. Bu nedenle de dünyan›n bafl›na gelen her
felaket insano¤lunun da bafl›na gelmifl say›l›r!.. Bir gün bakacaks›n›z
gökteki kartallar, da¤lar› örten ormanlar yok olmufl. Yabani atlar ehli-
lefltirilmifl ve her yer insano¤lunun kokusuyla dolmufl! ‹flte o gün insa-
no¤lu için yaflam›n sonu ve varl›¤›n› devam ettirebilme mücadelesinin
bafllang›c› bafllam›fl olacak...

Bu mektup 1854 y›l›nda, bir K›z›lderili reisi olan Seattle taraf›ndan
Amerika Birleflik Devletleri Baflkan›'na yaz›lm›flt›r.
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“Öne ç›kar›lacak mücadele
ve örgüt biçimleri, tam da hare-
ketin verili an›ndaki kabarma
ya da alçalma koflullar›na en
uygun olan ve kitleleri devrimci
mevzilere çekmeyi, milyonlarca
kitleyi devrim cephesine çekme-
yi, onlar›n devrim cephesinde
mevzilenmesini kolaylaflt›rmak ve sa¤lama almak için el-
veriflli mücadele ve örgüt biçimleridir. 

Burada önemli olan, öncünün, eski düzenin ayakta tu-
tulmas›n›n olanaks›zl›¤›n› ve onun devrilmesinin kaç›n›l-
mazl›¤›n› görmesi de¤ildir. Önemli olan, kitlelerin, mil-
yonlarca kitlenin bu kaç›n›lmazl›¤› kavramas› ve öncüyü
desteklemeye haz›r oldu¤unu göstermesidir. Ama kitleler
bunu ancak kendi deneyimleri temelinde kavrayabilir.”
(Proleter Devrimin Stratejisi ve Takti¤i- 7. Defter, sf. 43)

Komünistler, ilkesel olarak hiçbir mücadele biçimini
reddetmezler. Ancak herhangi bir mücadele biçiminin
hangi dönemde, hangi verili koflullarda uygulanaca¤›, çok
ciddi olarak ele al›nmas› gereken bir konudur. Burada
dikkate al›nacak temel unsur, sözkonusu dönemdeki nes-
nel ve öznel koflullar› ayr›nt›l› olarak incelemek ve bu ko-
flullarda kitleleri devrim cephesine kazanmay› sa¤layacak
eylem biçimini belirleyebilmektir. Belli dönemlerde ve
belli koflullar alt›nda etkili olan kimi eylemler, farkl› ko-
flullar alt›nda, yapan› vuran bir silaha dönüflebilir. 

Devletin Kandil Da¤lar›’ndaki PKK kamplar›na dö-
nük olarak bafllatt›¤› operasyonun arkas›ndan bafllayan
araba yakma eylemlerine ve Diyarbak›r’daki askeri otobü-
se dönük bombalama eylemine de bu gözle bakmak gere-
kir. 

* * *

Operasyonlar›n bafllamas›n›n ard›ndan PKK-KCK ad›-
na bir sözcü televizyona ç›k›p gençlerin art›k özgür oldu-
¤unu, her tür eylemi yapabileceklerini, bu konuda bir s›-
n›rlama olmad›¤›n› söyledi. Bunun merkezi bir karar ol-
du¤u ve Kürt gençlerini bu yönde teflvik etti¤i aç›kt›. Ni-
tekim önce ‹stanbul’da, sonra baflka illerde geceleri rast-
gele seçilmifl sokaklardaki arabalar yak›lmaya baflland›.  

Araba yakma biçimindeki eylemler, yaklafl›k iki y›l
kadar önce devrimci hareketin gündemine girdi. Fran-
sa’da, varofllarda yaflayan ve Fransa’n›n göçmen politika-
s›na karfl› ayaklanan yoksul göçmenler, flehrin merkezi
yerlerinde eylemler yaparken, arabalar› da atefle vermifl-
lerdi. Frans›z polisinin kovalad›¤› iki gencin katledilmesi,
barda¤› tafl›rm›fl, göçmen gençler arabalarla birlikte so-
kaklar› tutuflturmufltu.

K›sa bir zaman sonra bu eylem biçimi ülkemizde de
taklit edilmeye baflland›. Sadece PKK de¤il, MLKP gibi
devrimci örgütler de bu biçimleri yapt›, savundu. Bugün
de Kandil operasyonunun arkas›ndan Kürt hareketi yeni-
den ve daha yayg›n olarak arabalar› yakmaya bafllad›¤›n-
da, MLKP bu eylemleri hemen destekledi, onaylad›. 

Oysa hedefsiz eylem olmaz. Devrimci yap›lar, her-
hangi bir spekülasyona ya da olumsuz bir sonuca yol aç-
mamak için, yapt›klar› her eylemde, hedefi net bir biçim-
de tan›mlamak zorundad›rlar. Araba yakma eylemlerinde
ise, hedef gözetilmemekte, herhangi bir sokaktaki bütün
arabalar yak›lmaktad›r. Bu süreçte bunun d›fl›na ç›kan sa-
dece Hakkari-Yüksekova’da iki subay›n arabas› ile ‹stan-
bul’da polis lojmanlar›ndaki arabalar›n yak›lmas›d›r.  

* * *

Herhangi bir kitle gösterisinde, polisle ç›kan bir çat›fl-
mada etraftaki arabalar› çekip barikat kurmak veya yine
böyle zamanlarda içinde insan olmayan devlete ait kimi
araçlara zarar vermek baflka bir fleydir; do¤rudan arabala-
ra yönelmek, halk›n mal›na, can›na kastetmek baflka fley.
Bunlar› birbirine kar›flt›rmamak gerekir. Temel ilke, ey-
lemden kitlelerin zarar görmemesi, aksine onlar›n bilin-
cini, ufkunu gelifltirmesi, devrimcilere yak›nlaflmas›n› sa¤-
lamakt›r.

Örne¤in Fransa’da yayg›n biçimde araba yakma

eylemleri, büyük bir kitle hareketleri ile birlikte orta-
ya ç›kt›. Sokaklara dökülen kitleler, önlerine ç›kan pek
çok fleyle birlikte arabalar› da yakt›lar.   

Kitlelerin y›k›c› öfkesi patlad›¤›nda, önüne ç›kan her
fleyi yok ederek ilerlemesi, bu arada ya¤mac› tutumlar›n
da geliflmesi mümkündür, ancak do¤ru de¤ildir. Öncünün
görevi, kitlelerin bu ya¤mac› ve y›k›c› tav›rlar›na ortak ol-
mak de¤il, e¤er baflarabiliyorsa denetim alt›na almaya ça-
l›flmakt›r. 

“Dünyay› Sarsan On Gün” filminde geçen bir sahne,
Ekim Devrimi’nin ve ona önerlik eden Bolfleviklerin bu
konuda da fark›n› ortaya koymaktad›r. Çar›n K›fll›k Sara-
y›n› iflgal eden kitleler, oradaki eflyalar› üstlerine saklaya-
rak kaç›rmaya çal›flt›klar›nda, Bolflevikler, odalar›n girifli-
ne koyduklar› görevliler arac›l›¤›yla bu ya¤maya son ver-
meyi ve hareketi kontrol alt›na almay› baflar›r. Bunun so-
nucunda ya¤mac›lar da, üstlerine ald›klar› eflyalar› bu gö-
revlilere b›rakarak d›flar› ç›kar.

Devrimcilere düflen görev, kontrolsüz ve hedefsiz
biçimde mülke zarar vermek de¤il, kontrollü ve hedef-
li bir biçimde burjuvaziyi mülksüzlefltirmektir. Mülk-
süzlefltirmenin tek devrimci yolu, mülke kamu ad›na el
koymakt›r; kiflilerin mülkiyetine geçirmek veya mülkü
imha etmek de¤il. 

* * *

Kitlelere zarar veren her eylem, devrime de büyük za-
rar verir. Çünkü devrimi yapabilmek, en genifl kitleyi saf-
lara çekmekle mümkündür. Demokratik devrimde s›n›fla-
r›n mevzilenmesinin çerçevesi bellidir. ‹flbirlikçi tekelci
burjuvazi ve büyük toprak sahipleri, devrimin düflman› ve
dolay›s›yla hedefidir. Orta burjuvazi, tarafs›zlaflt›r›lmas›
gereken kesimdir. Kent ve k›r küçük burjuvazisi ise prole-
taryan›n önderli¤inde devrimin müttefikleridir. Tarafs›z-
laflt›r›lmas› ya da devrime kat›lmas› gereken kesimler,
devrimcilerden zarar gördükleri koflulda, kendi canla-
r›n› ve mülklerini koruyabilmek için, devletin taraf›n-
da yer al›rlar. Dolay›s›yla bu, devrim perspektifimize de
ayk›r›d›r.  

Burjuvazinin tüketim konusundaki ideolojik bombar-
d›man›ndan etkilendikleri oranda, emekçilerin mülk edin-
me ve tüketme çabalar› art›yor, bu konuda çektikleri zor-
luklar a¤›rlafl›yor. Onlar› mülke ba¤›ml›l›ktan kurtarmak,
mülklerine zarar vererek de¤il, devrimcilefltirerek, bilinç-
lendirerek, onlar› devrimin bir parças› haline getirerek
olabilir ancak. Kald› ki devrim sonras› bile küçük mülk
sahibinin mülküne el koyulmaz. Süreç içinde ikna yoluyla
sosyalizasyon gerçekleflir.   

* * * 

Operasyonlara karfl› tepkiyi ifade etmek gibi hakl› bir
zeminden ç›k›fl almakla birlikte, bu tür eylem biçimleriyle
haks›z konuma düflülmüfltür. Süreci dikkate almayan, kit-
leleri devrime seferber etmeyi hedeflemeyen bir taktik,
yanl›fl bir taktiktir ve as›l zarar› kendisi görür.

PKK’nin geçmiflte de yapt›¤› ve “savafl bu…”, “kur-
flun adres sormaz”, “Türk halk› da bizim çekti¤imiz ac›la-
r› anlas›n…” vb. sözleri ile meflrulaflt›rmaya çal›flt›¤› ey-
lem biçimleri, bugüne dek PKK’ye bir fayda sa¤lamam›fl-
t›r. Aksine Türk halk›nda PKK’ye karfl› düflmanl›¤› artt›-
ran, devletin Türk ve Kürt halk› aras›na kama sokmas›n-
da, iflini kolaylaflt›ran bir rol oynam›flt›r. 

Ulusal savafllarda da, baflka uluslar›n emekçileri, pro-
leterleri de¤il, sömürücüleri, ezen s›n›flar› hedef al›n›r.
Eylemler, devlete ve onun iflbirlikçilerine karfl› yap›l›r,
halka karfl› de¤il. Hatta devlet güçlerine karfl› yap›lan bir
eylemde bile, halk›n zarar görmemesine büyük bir özen
gösterilir. Kürt halk›n›n çekti¤i ac›lar›n kayna¤› Türk bur-

juvazisidir çünkü, Türk
halk› de¤il. Kürt halk›n›n
çekti¤i ac›lar›, Türk hal-
k›na anlatman›n yolu da,
burjuvazinin yapt›klar›n›
gösterebilmektir, ayn›
ac›lar› yaflatmak de¤il.

Di¤er yandan PKK,
kendi içinde bile tutarl› de¤ildir. Çünkü arabas› yak›lanlar
aras›nda, sadece Türkler de¤il, Kürtler de mutlaka vard›r.
Ya da bir ifl merkezine, ma¤azaya vb. at›lan bombalardan,
Türk-Kürt ya da di¤er ulusal topluluklardan (içlerinde ka-
d›n ve çocuk da) birçok kifli yaralanmakta, ölmektedir.  

* * * 

Araba yakma eylemlerinin yaratt›¤› olumsuz hava, ye-
ni y›l›n ilk günlerinde Diyarbak›r’da patlayan bomba ile
daha da sertleflti. PKK’nin yapt›¤› aç›klamaya göre, bom-
ban›n hedefinde, Kandil Da¤lar›n› bombalayan uçak pilot-
lar›n›n bulundu¤u servis otobüsü vard›. Bu yönüyle, dev-
lete dönük, hedefi net bir eylemdi. Ancak bu da tek bafl›na
yeterli de¤ildi. Çünkü “hedefin d›fl›nda baflkalar›n›n zarar
görmesini engellenmek” konusuna da çok dikkat etmek
gerekiyordu. Eylem yerinin ve saatinin dikkate al›nmama-
s›, çok say›da ö¤rencinin yaralanmas› ve ölmesi, eylemin
etkisini tersine çevirdi.  

Devlet, eylemin operasyona kat›lan subaylara dö-
nük olarak yap›ld›¤›n› özel olarak gizledi; sanki eylem
sadece dershaneden ç›kan ö¤rencileri hedef alm›fl gibi
gösterdi, propagandas›n› as›l bunun üzerine oturttu. Sü-
rekli olarak PKK’nin halka, hatta savundu¤unu söyledi¤i
Kürt halk›na bile zarar verdi¤i propagandas› yürütüldü.
Koflullar öylesine elveriflliydi ki, devletin bu propagandas›
tuttu. Uzunca bir zamand›r, Kürt halk› ile PKK aras›nda
mesafe koyma yönündeki politikas› güç kazand›. 

PKK’nin son y›llarda izledi¤i ve hiçbir sonuç getirme-
yen uzlaflmac› çizgisi, giderek daha boyutlu hale gelen iç
sorunlar, rant kavgalar›, vb. zaten Kürt halk›n›n giderek
PKK’den uzaklaflmas›na neden oluyordu. En son genel
seçimlerde DTP adaylar›n›n bölgede, özellikle de Diyar-
bak›r’da ald›¤› oylar›n bu kadar düflmesi, bunun somut bir
göstergesiydi. Denilebilir ki, son yap›lan eylem, devle-
tin PKK’ye dönük düzenledi¤i operasyonlardan daha
fazla etkili oldu, aradaki mesafeyi biraz daha büyüttü. 

Devlet, kendisi aç›s›ndan bu elveriflli zemini güçlen-
dirmek için bombalaman›n arkas›ndan peflpefle çok önemli
ad›mlar att›. Diyarbak›r’a bakanlar, baflbakan, parti bafl-
kanlar›, genelkurmay baflkan› adeta topyekun bir ç›karma
yapt›lar. Arkas›ndan TÜS‹AD yönetimi de gitti ve bom-
balanan yerde bir aç›klama yapt›. ‹lk defa TÜS‹AD böyle
bir ziyaret gerçeklefltiriyordu. AKP hükümeti de Diyarba-
k›r’daki yoksul halka ücretsiz elektrik ve su verilmesini
gündemine ald›.

Devlet, bu ad›mlar›yla öncelikle yerel seçimlerde
DTP’nin bölgedeki etkisini k›rmak, baflta Diyarbak›r ol-
mak üzere belediyeleri geri almak istiyor. Bununla birlik-
te, as›l hedef, bölgede PKK’nin etkisini tümden k›rmak,
Kürt halk›n› öndersiz ve devlet karfl›s›nda çaresiz b›rak-
makt›r.

* * *

Devrimci eylemler, net ve hedefi belli olmal›d›r. “At
izinin it izine kar›flmamas›”, provokasyonlara meydan
vermemek için, bu son derece önemlidir. Eylemi duyan
herkesin, eylemin içeri¤ine ve biçimine bakarak, eylemi
kimin yapt›¤›n› hemen ç›karabilmesi de buradan geçer.

Bu yap›lmad›¤›nda, kitleler devrimcilerden genel ola-
rak uzaklafl›r, zarar görmemek için devlete daha yak›n
durma ihtiyac› duyar. ‹hbarc›l›k artar, devletin ‘güvenlik
önlemi’ ad› alt›nda estirdi¤i terör meflrulafl›r. Her türlü
bask› ve terör yasas› çok daha kolay uygulan›r. Buna karfl›
ç›kmak isteyenler daha kolay susturulur. 

Böylesi dönemlerde sadece eylemi yapan de¤il, genel
olarak devrimciler güç ve prestij kaybederler. Bu nedenle,
eylem tarz› çok daha dikkatli belirlenmelidir. 

Araba yakma eylemleri ve 

Diyarbak›r’daki bombalama
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“‹tiraf etmeliyim, dilim
keskin ve sert. Benim
savafl›m ve yaflam›m

da hep keskin ve sertti.  Ancak bu dil, aç›k ve dürüst
bir dildir. Ben olanlar›n ad›n› koyuyorum. Burada

müvekkilini görevi gere¤i savunan bir avukat de¤i-
lim. Kendimi, suçlanan bir komünisti savunuyorum.
Komünist devrimci onurumu savunuyorum. Düflün-
celerimi, komünist dünya görüflümü savunuyorum.

Hayat›m›n anlam›n› ve içeri¤ini savunuyorum...”
(Dimitrov mahkemedeki son savunmas›ndan.)

9 Mart’ta Komünist Erternasyonel’in görevlendir-
mesiyle yasad›fl› olarak Almanya’da bulunan Bulgar
Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitrov, Alman
Meclisi Reichstag’› kundaklad›¤› gerekçesiyle gözalt›-
na al›nd›. 

Tarihçilerin bir k›sm›, Nazilerin meclis yang›n›nda
en büyük hatalar›n›n Dimitrov’u tutuklay›p yarg›la-
mak oldu¤unu söylüyorlar. Do¤ru bir tespit yap›yor-
lar çünkü Leipzig durusmas› ya da di¤er ad›yla “Mec-
lis Yang›n› Duruflmas›” tarihe komünistlerin kararl›l›-
¤›n›, gücünü ve davaya olan inançlar›n› kaz›m›flt›r. 

Faflizm, Dimitrov’u suçlayarak as›l olarak gözünü
Sovyetler Birli¤i’ne dikmiflti. Hedef bir yandan içerde
komünist av›na ç›kmak, faflizmi yerlefltirmek, di¤er
yandan da Sovyetler Birli¤i’ni düflman ilan etmekti.
Kald›rd›klar› tafl ayaklar›na düfltü. Dava sonunda tüm
dünya, Alman devletinin simgesi olan meclisi, Nazile-
rin yakt›¤›n› biliyordu art›k.

Önce Dimitrov’un kendisine avukat tutmas› ya-
sakland›. Duruflma için önerdi¤i flahitlerin hiçbiri ka-
bul edilmedi. Savunmas› için gerekli hiçbir malzeme
verilmedi. Davan›n siyasi bir dava olmas› gerekçesi
ile Reichsgericht, yani siyasi davalara bakan Leip-
zig’deki mahkeme dava ile görevlendirildi. Mahkeme-
nin baflkan› faflistlerle ayn› görüflte olmad›¤› gerekçe-
si ile de¤ifltirildi. Dünya kamuoyuna “adil bir yarg›la-
man›n” sürdü¤ünü göstermek için binlerce sayfadan
oluflan “araflt›r›lm›fl” dosyalar sunuldu, san›klar› suç-
layan 69 flahit bulundu, bafl flahit, dönemin Prusya
Baflbakan› Göring olmak üzere. Zaferlerinden emin
bir flekilde radyolardan naklen yay›n yap›ld›, hapör-
lerden mahkeme d›fl›na yay›n gerçeklefltirildi... Ta ki,
Dimitrov mahkemede konuflmaya bafllayana kadar…
Faflist fleflerden Göring ve Goebbels, Dimitrov tara-
f›ndan paçavraya çevrilene kadar… 

O günden itibaren mahkemede olup bitenlere ya-
y›n yasa¤› getirildi. Dimitrov, tüm olumsuz koflullara
ra¤men duruflman›n göstermelik oldu¤unu, meclisi
yakanlar›n faflistlerin ta kendisi oldu¤unu, savafl›n
as›l olarak komünizme aç›ld›¤›n› ortaya serdi ve mah-
keme salonunu komünizmin propaganda kürsüsü ha-
line getirdi. 

Dünyan›n gözü bu duruflmaya çevrilmiflti. Ulusla-
raras› Meclis Yang›n›n› Araflt›rma Komisyonu ünlü ‹n-
giliz ve Amerikan hukukçular›n›n kat›l›m›yla kuruldu.
Londra’da bir temsili duruflma yap›ld›. 21 Eylül’de
Leipzig Duruflmalar›’n›n bafllad›¤› gün, Uluslararas›
Komisyon karar›n› dünya kamuoyuna aç›klad›. Nazi-
ler meclisi kundaklam›fl, Van der Lubbe ad›ndaki bir
iflçiyi de kullanm›fllard›. 

Sovyetler Birli¤i Dimitrov’u vatandafll›¤›na ald›.
Dimitrov ve di¤er tutuklular için dünya çap›nda kam-

panyalar yürütüldü. Enternasyonal’in temsilcisi, en-
ternasyonalist ola¤anüstü bir dayan›flma ile kucakla-
n›yordu. Öyle ki Nazi kamplar›nda iflkence alt›nda
Dimitrov’a karfl› ifade veren Alman komünistleri,
mahkeme salonunda ölüm pahas›na ifadelerini geri
ald›lar. 

Faflistler, devletin tüm imkanlar›n› bu dava için
seferber ettiler, ancak yenildiler. Mahkeme delil ye-
tersizli¤inden Dimitrov ve di¤er üç komüniste beraat
karar› verince Dimitrov, mahkeme karar›na itiraz etti.
Beraat, delil yetersizli¤inden verilmemeliydi. Mahke-
me, meclisi yakanlar› ortaya ç›karmal›yd›. 

Bu duruflma, “yarg›layan savunma”yd›. Her fleyin
tersine döndü¤ü, faflizmin gerçek yüzünün tüm dün-
yan›n önüne serildi¤i bir duruflma... 

Dimitrov Leipzig duruflmalar›nda komünizmi sa-
vundu, Fatihler 12 Eylül karanl›¤›nda komünizmin
umudunu yeflertti, yar›n bir baflka komünist bu görevi
üstlenecek… ‹simler ve ülkeler de¤iflse de her bir ko-
münisti, davas› için korkudan ve kayg›dan uzak k›lan
Dimitrov’un afla¤›daki sözleridir. “Ben hayat›m›n an-
lam›n› ve içeri¤ini savunuyorum...” Ben komünizm
davas›y›m, komünizm davas› benim davam.

Faflizmin Reichstag provokasyonu 

27’yi 28 fiubat 1933’e ba¤layan gece Reichstag
alevler içindeydi. Alman devletinin simgesi yan›yor-
du. Meclis binas›n›n içinde Hollandal› s›vac› Maurinus
van der Lubbe gözalt›na al›nd›. Van der Lubbe, mecli-
si tek bafl›na yakt›¤›n› “itiraf” etti. Yang›n›n ç›kmas›n-
dan hemen sonra Nazi flefleri Hitler, Goebbels, Gö-
ring, olay yerindeydi. Her akflam seçim çal›flmalar›
için Almanya’n›n dört köflesini dolaflan bu eli kanl›
faflistler, bir-iki dakika içinde meclisin önündeydiler.
Yanlar›nda uluslararas› kamuoyuna seslerini duyura-
bilecekleri bir ‹ngiliz gazeteci ile birlikte. Göring he-
men sözü ald›: “Bu bir komünist ayaklanman›n bafl-
lang›c›d›r, onlar vurufla geçti, tek bir dakika bile ge-
cikmemeliyiz.” Hitler, daha aç›k flekilde ekledi: “Her
bir komünist nerede bulunursa öldürülecek. Komünist
milletvekilleri bu gece as›lmal›...”

Ayn› gün, 28 fiubat 1933, sadece Berlin’de bin
500, Prusya’da 5 bin komünist gözalt›na al›nd› ve ye-
ni oluflturulan toplama kamplar›na dolduruldular.
Meclisteki tüm Komünist Parti Grubu gözalt›na al›nd›.
Parti yönetimi gizli bir toplant›da oldu¤u için onlar›
bulamad›lar. May›s 1933’e kadar baz› tarihi kaynak-
lara göre yüz bine yak›n komünist gözalt›na al›nd›.
Tabi ki tutuklanacaklar›n listesi günler öncesinden
bugün için haz›rlanm›flt›. Dosyalar çekmeceden ç›ka-
r›ld›. Alman Komünist Partisi KPD’nin tüm yay›nlar›
ve bürolar› kapat›ld›. Parti’yi kapatmaya gücü yetmi-
yordu faflistlerin henüz. Sosyal Demokrat Parti de
bundan nasibini ald›.  Ayd›nlardan da çok say›da kifli
gözalt›na al›nd›. Sald›r›n›n ilk elde komünistleri hedef
ald›¤›, ancak faflizme karfl› olan herkesi kapsayaca¤›
aç›kt›. Ne var ki sosyal demokratlar›n komünizme
olan düflmanl›klar›, faflizme karfl› ortak cepheyi en-
gelledi ve faflizmin kanl› süreci bafllad›...

Hitler henüz dört haftad›r hükümetteydi. 5 Mart’ta
parlamento seçimleri yap›lacakt›. Bu, hükümetin de-
vam edip edemeyece¤inin seçimiydi. Hitler, ço¤unlu-
¤a sahip olaca¤›ndan emin de¤ildi. Hitler’e seçimi

kesin kazand›racak ve faflizmi yer-
lefltirecek büyük bir olay gerekiyor-
du. Devletin kalbinden vuruldu¤unu,
tüm Almanya’n›n tehlikede oldu¤unu
gösteren bir simge. Faflistler meclisi
kundaklad›! Aylard›r komünistler
ayaklanacak anti-propagandas› ile
hem Alman halk›na, hem de dünya
kamuoyuna yeterince korku salm›fl-
lard›. 

5 Mart’taki seçimleri faflistler yüzde 50’nin üzerin-
de bir ço¤unlukla kazand›lar. Alman halk›nda istedik-
leri etkiyi b›rakabilmifllerdi. 

KPD’nin kurdu¤u K›z›l Cephe Savaflç›lar› Birli¤i,
faflistlere karfl› savafl›yordu. Mart ay›na kadar her iki
taraftan toplam 69 kifli ölmüfltü. KPD Baflkan› Ernst
Thaelmann tutuklanana kadar onun sorumlulu¤unda
olan bu Birlik, KPD yasakland›ktan sonra da son ne-
fesine kadar savaflt›. Ancak verilen mücadele faflizmi
engelleyemedi. 

Reichstag hala yan›yor!

Meclis yang›n› ile ilgili dava 21 Eylül 1933’te bafl-
lad› ve 23 Aral›k 1933’te sona erdi. Dimitrov ve tu-
tuklanan di¤er komünistler beraat ettiler. Ancak s›va-
c› Marnius van der Lubbe ölüm cezas›na çarpt›r›ld› ve
10 Ocak 1934’te idam edildi. 

II. emperyalist paylafl›m savafl›ndan sonra, Nazile-
rin yarg›land›¤› Nürnberg Duruflmalar›’nda önde ge-
len faflistlerin de verdi¤i ifade ile, meclis yang›n›n Na-
ziler taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i ve Van der Lubbe’nin
bu olayda kullan›ld›¤› genel bir kabüldü. Ancak bu
durum Almanya’da ‘60’l› y›llardan sonra de¤iflmeye
bafllad›. Ortaya konulan delil ve flahitlere ra¤men ün-
lü Spiegel Dergisi, Nazilerin yard›m›yla “masumca”
bir tez ortaya att› ve kukla tarihçiler taraf›ndan da bu
tezi onaylatt›. Van der Lubbe, bu eylemi yaln›z ger-
çeklefltirmiflti. Naziler bu olay› sadece kendi ç›karlar›
için kullanm›flt›. Alman Ça¤dafl Tarih Enstitüsü baflka
bir tarihçinin bu belgeleri tekrar incelemesini istedi.
Bu tarihçi Nazilerin Van der Lubbe’yi kulland›¤› sonu-
cuna var›nca tarihçinin araflt›rmas›n› yay›nlanmas›
yasakland› ve Alman resmi tarihi meclis yang›n› ola-
y›n› Van der Lubbe ile aç›klamaya bafllad›. 

Aradan 74 y›l geçti ve meclis yang›n› tüm delille-
re ra¤men karart›lmak isteniyor. Halbuki art›k tüm
arflivler aç›lm›fl durumda ve bu arflivlerde Göring’in
meclis yang›n›n›n ana planlay›c›lar›ndan biri oldu¤u-
na dair belgeler var. Tabi ki hedef,  Nazileri temize ç›-
karmak. Ve komünistlere sald›rmak, onlar›n meclisi
kundaklamas› ile Hitlerin bafla geldi¤ini ima etmek… 

Di¤er yandan Dimitrov’un “yarg›layan savunma-
s›”na mecburen de¤inmek zorunda kal›yorlar. Ellerin-
den gelse tüm tarihi yeniden yazacaklar… 

Reichstag yang›n›n hukuki süreci, bugüne kadar
uzanm›fl durumda Son olarak 1998 ç›kan bir yasa
sonucu Van der Lubbe’ye verilen ölüm cezas›,
1933’te adil yarg›lama yap›lmad›¤› gerekçesiyle, 10
Ocak 2008’de kald›r›l›yor. Yani bugüne kadar bu
ölüm cezas› karar› bile bozulmuyor. 

Burada da amaç, henüz Hitler dönemi bafllama-
dan önceki ceza mahkemesini temize ç›karmak. Bu-
nun için çi¤nenmeyen hukuk kural› kalm›yor. Ancak
bu resmi tarih, Almanya’n›n resmi tarihi. Almanya’da
bile herkesi ikma edemedikleri için 74 y›ld›r meclis
yang›n›n› tart›flmak zorunda kal›yorlar. 

Dünya, Dimitrov’un “yarg›layan savunmas›”ndan
ve tüm dünyadaki komünistlerin verdi¤i savafl›n sa-
yesinde meclisi kimin ne için yakt›¤›n› biliyor. 

Komünistlere bugün düflen görev ise, bugün dün-
yan›n dört bir yan›nda ç›kan ‘meclis’ yang›nlar›n› iflçi
ve emekçilerin gözlerinin önüne sermek. 

Reichstag yang›n› ve 
“yarg›layan savunma”
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P 1 fiubat 1979-Abdi ‹pekçi Öldürüldü
Milliyet Gazetesi’nin genel yay›n yönetmenli¤ini

s›rada Mehmet Ali A¤ca, Abdullah Çatl›, Oral Çelik
gibi faflistler taraf›ndan düzenlenen bir süikastle
öldürüldü. Devlet taraf›ndan yönlendirilen sivil
faflistler yarg›lanmad›¤› gibi, resmi görevlerle
yurtd›fl›na gönderildi. 

P 4 fiubat 1945-Yalta Konferans› Yap›ld›
Alman faflizminin Sovyet halklar› ve K›z›l Ordu

taraf›ndan sürülerek Berlin’e geriletti¤i süreçte,
savafl öncesi Almanya’y› Sovyetler Birli¤i’ne
sald›rmas› için destekleyen di¤er emperyalist güçler,
Amerika Birleflik Devletleri ve ‹ngiltere, Sovyetler
Birli¤i ile ittifak aray›fllar›na girdiler. K›r›m’daki
Yalta adas›nda toplanan üç devletin baflkanlar›,
Hitler’in kesin yenilgiye u¤rat›lmas› için anlaflt›lar.
Konferans, Alman faflizminin yenilgisinin tescillen-
mesi anlam›na geliyordu. 

P 10 fiubat 1969-6. Filo Eylemi
Amerikan emperyalizminin Türkiye k›y›lar›na

asker ç›karmak istemesine baflta ö¤renci gençlik
olmak üzere iflçiler ve emekçiler eylemli güçleriyle
destek verdiler. Yap›lan eylemlerde 6. Filo’nun
k›y›ya ç›kmas› engellenirken, devlet de gericileri ve
sivil faflistleri örgütleyerek devrimcilerin üzerine
sal›yordu. 16 fiubat’ta ise devrimci gruplar›n örgü-
tledi¤i 6. Filo’yu protesto eylemine gericiler
sald›rd›. Sald›r› s›ras›nda 2 kifli ölürken, 200’den
fazla eylemci de yaraland›. Bu olay tarihe “Kanl›
Pazar” olarak geçti. 

P 13 fiubat 1967-
D‹SK Kuruldu
Yükselen s›n›f hareketinin

yaratt›¤› Devrimci ‹flçi
Sendikalar› Konfederasyonu
1967’de kuruldu. ‘60’l› y›llar-
la birlikte grevli toplu
sözleflme hakk› için fabrika

iflgalleri, direnifller gerçeklefltiren iflçi s›n›f›, polisle
s›k s›k karfl› karfl›ya geldi. ‹flçiler öldü, yaraland›,
tutukland›. Yükselen bu eylemlere karfl› Türk-‹fl,
iflçileri yat›flt›rma ve yang›n söndürücülük görevi
gördü¤ü gibi tam bir eylemsizlik içine itmek istiyor-
du. Bu koflullarda Lastik-‹fl, Bas›n-‹fl, Maden-‹fl ve

G›da-‹fl sendikalar› taraf›ndan D‹SK kurul-
du. D‹SK kurulduktan sonra iflçiler, bu
sendikaya ak›n etti. Ancak D‹SK reformcu
çizgisini her dönem korurken, 15-16
Haziran’da sokaklar› zapteden iflçilerin
evlerine geri dönmesi için ça¤r›lar yapt›.
Devrimci hareketin yükseldi¤i bu dönemde,
iflçilerin harekete kat›lmas›n› önlemek için
D‹SK büyük çaba harcad›. 

P 19 fiubat 1972-Ulafl Bardakç›
Katledildi
THKP-C önderlerinden Ulafl Bardakç›

Arnavutköy’de polis taraf›ndan kuflat›ld›.
Ulafl, polisle çat›flarak flehit düfltü ve
devrimci gelene¤e önemli bir miras b›rakt›. 

P 22 fiubat 1840-August Bebel Do¤du
Lenin’in en çok sevilen liderler aras›nda

sayd›¤› Bebel, Köln’de do¤du. Almanya
Sosyal Demokrat Parti’nin kurucular›ndand›.
Bir iflçi olan ve kendini Marksist bilinçle
yetifltiren Bebel, birçok kadronun
yetiflmesinde emek harcad›. Milletvekilli¤i
de yapan August Bebel, 13 A¤ustos 1913’te
öldü.  

P 24 fiubat 1848-
Komünist Manifesto Yay›nland›
‹flçi s›n›f›na kurtulufl yolunu gösteren

Komünist Manifesto, Marks ve Engels
taraf›ndan kaleme al›nd›. ‹flçi s›n›f›n›n tarih
sahnesine öncü olarak ç›kaca¤›n› belirten ve
iktidar perspektifi sunan bu manifesto, hala
güncelli¤ini koruyor. Burjuvaziye büyük bir
korku salan manifesto, bilimsel sosyalizmin
en önemli belgelerinden biridir.

fiubat Ay›nda fiehit Düflen ‹htilalci Komünistler

9 fiubat 1978- Atilla Acartürk 
17 fiubat 1996- Nurettin Demir
22 fiubat 1980- Hac› Köse
‹skenderun iflçi ve emekçilerinin do¤al

önderi Hac› Köse, iflkencede katledildi.
Örgütçü ve militan özellikleriyle öne
ç›kan Hac›, mücadelemizde yafl›yor, yaflayacak... 

Ekim Devrimi öncesinde Çarl›k askerlerine karfl› kurulan iflçi ve emek-
çilerin bir araya toplanmas› ve silahland›r›lmas›yla oluflan K›z›lordu,
22 Nisan 1917’de düzenli e¤itimlere bafllad›. Devrim sürecinde iflçi-
ler ve emekçilerle birlikte savaflan K›z›lordu, devrim sonras›nda res-
mi olarak 23 fiubat 1918’de kuruldu. 

28 Ocak’ta Lenin’in yay›nlad›¤› bir kararname ile 20 bin k›z›l muhaf›z
ve 200 bin denizcinin e¤itimine baflland›. Devrimi korumak için ku-
ruldu¤u için K›z›l ad›n› ald›. ‹ç savafl s›ras›nda beyaz ordulara karfl›
tüm imkans›zl›klara ra¤men zaferler kazanarak, devrimin sa¤lamlafl-
mas›nda baflrolü oynad›. ‹lk kuruldu¤u günlerde K›z›lordu, ya eski
üniformalar› ya da düflman ordulardan ele geçen üniformalar› giyi-
yordu. Silah bak›m›ndan çok zay›ft›. Emperyalizmin silahland›r›p
k›flk›rtt›¤› Denik›n ve Kolçak önderli¤indeki beyaz ordular› gerilete-
rek, hem emperyalizmin devrimi y›kma umutlar›n›, hem de iflbirlik-
çilerin iktidar› ele geçirme isteklerini bitirdi. 

‹ç savafl sonras›nda sosyalist inflaya geçen Sovyetler Birli¤i’nde K›z›lor-
du, devrimin en büyük güvencelerinden biri olarak iflçi ve emekçi
kadrolardan oluflturuldu. K›z›lordu, ‹spanya ‹ç Savafl› s›ras›nda
Franco faflizmine karfl› Cumhuriyetçiler’e askeri ve siyasi olarak
destek verdi. Komünistlerden oluflan taburlar, ‹spanya iç savafl›nda
büyük baflar›lar kazanmas›na ra¤men yenilgiyi engelleyemedi. Ayr›-
ca Çin devrimi s›ras›nda Çinli devrimcileri de e¤itip desteklediler. 

K›z›lordu’nun en büyük baflar›s› Alman faflizmini yenmesi ve dünyay›
bir felaketten kurtarmas› oldu. Emperyalistlerin Sovyetler Birli¤i’ni
y›kmak için bafllatt›¤› savaflta, Alman emperyalizmi en büyük ka-
y›plar›n› Sovyetler Birli¤i’nde K›z›lordu karfl›s›nda vermiflti. Tüm
Sovyet halklar›n›n deste¤ini alan K›z›lordu Stalin’in önderli¤inde,
Berlin’de Reicstag binas›na orak-çekiçli bayra¤› dikti. K›z›lordu
1943 y›l›na kadar Stalingrad’› bir milyon ölü pahas›na savunarak
Alman emperyalizminin tüm umutlar›n› k›rm›fl, dünya halklar›na fa-
flizmin yenilece¤ine dair umut ve coflku vermiflti. Sovyetler Birli¤i,
savafl› kendi üretti¤i askeri teçhizatla yürütmüfl, iflçilerin ve emekçi-
lerin üstün yarat›c›l›klar›yla zaferi kazanm›flt›. K›z›lordu ad› kanla
bir kez daha tarihe yaz›lm›flt›. 

Bugün K›z›lordu’yu kitlelere orkestras›yla tan›tmak isteyen emperyalist-
ler, tarihteki izleri silebilece¤ini düflünüyor. Ancak, K›z›lordu’nun
çald›¤› marfllar, hep kanla yaz›lan notalardan oluflmufl, halklar›n bi-
lincinde yer etmifltir. Onu popüler kültürün bir parças› haline getir-
meye çal›flanlar, kitlelerin bilincindeki K›z›lordu’yu silemeyecekler. 

K›z›lordu, faflizmi yenilgiye u¤ratarak, halklar› kendi etraf›nda kenetle-
yerek dünyan›n üçte birinin sosyalist olmas›nda büyük bir rol oyna-
d›. Halklar›n bilincindeki K›z›lordu, Berlin’in burçlar›na k›z›l bayra-
¤› çeken K›z›lordu’dur. Stalingrad’da ve Leningrad’da milyonlarca
ölü pahas›na direnifli sürdüren ve halkla kenetlenen ordudur. Halkla-
r›n umudu, sosyalizme ba¤l›l›¤›n› perçinleyen bir ordudur. Bunu sil-
meye hiçbir güç yetmeyecektir. 

23 fiubat 1920-K›z›lordu Kuruldu

13 Ocak günü, yani Ocak ay›n›n ikinci Pazar günü,
her y›l oldu¤u gibi bu y›l da Rosa Luxenburg, Karl Li-
ebknecht ve Lenin’in anmas› bir mitingle gerçekleflti.
Sabah saat 10.00’da Frankfurter Tor metrosunda bu-
lufluldu. Ancak bu y›l havan›n da güzel olmas›yla yü-
rüyüfl daha erken bafllad›. 

Bu y›l mitinge kat›lan kitle, geçen y›la oranla daha
az olmas›na ra¤men moral yüksekti, sloganlar gür
at›ld›. Yürüyüfl mezarl›kta sona erdi. Bu y›l yürüyüfle
yaklafl›k 10 bin kifli kat›ld›. Türkiye Devrimci Harek-
ti’nden bu y›l da yo¤un ve coflkulu bir kat›l›m vard›.
Marx, Engels, Lenin ve Stalin sloganlar›, Yaflas›n En-
ternasyonal Dayan›flma slogan› Almanca ve Türkçe
at›ld›. Bizler Almanca yaz›l› “Ya Barbarl›k ya Sosya-
lizm” Proleter Devrimci Durufl imzal› pankart›m›zla
yürüyüflte yerimizi ald›k. 

Tam Rosa ve
Karl’›n an›t meza-
r›n›n yak›n›na ko-
nulan “Stalin kur-
banlar› için” yaz›l›
tafl birçok kiflinin
fiili müdahalesine
neden oluca, eylem sonras› Sol Parti bunu k›nad› ve
sonuçlar›na katlan›lmas› gerekti¤ini söyleyerek mitingi
düzenleyenlere gözda¤› verdi. Miting komitesi, -biz-
den farkl› gerekçelerle de olsa,- biz bafltan bu tafl›
buraya koyman›n bir provakasyon oldu¤unu, hatta
birçok Sol Parti üyesinin de bu tafltan rahats›z oldu-
¤unu söylemifltik diye aç›klama yapt›. Ancak onlar da,
kitleyi tafla dokunmamaya ve konuyu sadece siyasi
olarak tart›flmaya ça¤›rd›. 

Almanya’da Roza, Karl ve Lenin an›ld›
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Filistin sorunu sözkonusu
oldu¤unda, Hamas’› hesaba

katmayan bir politikan›n haya-
ta geçmesi mümkün de¤il.

Çünkü Hamas, hem Filistin’in
bir bölümünde (Gazze’de) ha-
kimiyetini sürdürüyor ve hal-

k›n deste¤ini al›yor, hem de
Filistin’in di¤er bölümünde

yaflayan halk için ba¤›ms›zl›k
mücadelesinin simgesi olarak,

giderek daha etkili hale geli-
yor. Mahmud Abbas hüküme-
tinin uzlaflmac› tutumu, Filis-
tin halk›n›n taleplerini yans›t-
m›yor. Filistin, Irak gibi halk›
da parçal› olan bir yap›ya sa-

hip de¤il. Tersine, Filistin hal-
k›, ‹srail taraf›ndan fiziksel

olarak bölünmüfllü¤e tepkili,
umutlar› ve talepleri birleflik

bir halk. Bu nedenle ikiye böl-
mek mümkün de¤il. 

Filistin ikiye bölündü

2006 y›l›n›n sonlar› ve 2007 y›l›n›n
bafllar›, Filistin’in ikiye bölünmesini
haz›rlayan iç çat›flmalarla bafllad›. As-
l›nda bölünme süreci, 2006 y›l› Ocak
ay›nda Hamas’›n seçimleri kazanarak
tek bafl›na hükümeti kurmas›n›n arka-
s›ndan bafllam›flt›. Hamas’›n arkas›nda-
ki büyük kitle deste¤i ve seçimlerin ezi-
ci sonuçlar› ABD aç›s›ndan oldukça
ciddi bir sorundu. Filistin’de kurmaya
çal›flt›¤› dengeler, bu seçimlerle altüst
olmufltu. Bu nedenle Hamas ile El Fetih
aras›nda yaflanan çat›flmalar, ABD’nin
k›flk›rtmas›n›n bir ürünüydü. 

2004 y›l›nda Arafat’›n ölümü, onun
ad› etraf›nda kurulmufl olan dengeleri
yerinden sarst›. Onun yerini dolduracak
ve farkl› gruplar› buna tabi k›lacak bir
yönetim gelifltirilemeyince, her örgüt
kendi yolunda yürüdü. El Fetih, Ara-
fat’tan kalan siyasi miras› ve ABD’nin
Filistin için yapt›¤› yard›mlar› tepe tepe
kulland›; yolsuzluklar ve adam kay›r-
mac›l›k ald› yürüdü. Hamas ise El Fe-
tih’e duyulan tepkiyi iyi de¤erlendirdi,
kitleler içinde örgütlendi, büyüdü, güç-
lendi. 

Hamas, ‘60’l› y›llar›n sonlar›nda,
FKÖ’ye karfl› ‹srail taraf›ndan denge
unsuru olarak desteklenen bir örgüttü.
‹srail iflgaline karfl› savaflan militan ve
ulusalc› bir örgüt olan FKÖ’ye karfl›, ra-
dikal dinci bir örgüt olarak Hamas’›n
varl›¤› ‹srail’in ifline geliyordu. Ancak
El Fetih’in ABD ve ‹srail ile uzlaflma
çabalar›, ‹srail’e karfl› cihat ça¤r›s› ya-
pan Hamas’› öne ç›kard› ve giderek ‹s-
rail’e karfl› bir tehdite dönüfltü. Bu ne-

denle 2006 y›l›n›n Ocak ay›nda yap›lan
seçimleri Hamas’›n kazanmas›na hem
ABD, hem de ‹srail büyük bir tepki gös-
terdi. 

Bu sonuçlara karfl› ilk tutumlar›, Ha-
mas’› uluslararas› kamuoyu karfl›s›nda
yaln›zlaflt›rmak, yal›tmak böylece Filis-
tin halk›n›n Hamas’a olan deste¤ini
azaltmakt›. Seçim sonuçlar›n› tan›ma-
mak, onlarla iliflkiye giren ülkeleri pro-
testo etmek, ekonomik ambargo ile Fi-
listin halk›na açl›¤› dayatmak, Hamas
milletvekillerini gözalt›na almak vb.
çok çeflitli yöntemleri devreye soktular.
Ancak bu yöntemler ifle yaramad›, ‹sra-
il karfl›s›nda geri ad›m atmayan, ‹srail’i
tan›may› kabul etmeyen Hamas’›n, gü-
cü azalaca¤›na artt›. 

Bu koflullarda ABD’nin yeni plan›
devreye girdi. Hamas’›n etkiledi¤i böl-
geyi ele geçiremeyece¤ini anlay›nca,
kopart›p atmaya yöneldi. 2006’n›n so-
nu, El Fetih ile Hamas aras›ndaki çat›fl-
malarla kapand›. 2007 Ocak ay›nda bu
çat›flmalar daha da fliddetlendi. ‹ki taraf
da birbirinden onlarca insan› öldürdü,
binalar yak›ld›, karakollar bas›ld›, yüz-
lerce insan yaraland›. Filistin Devlet
Baflkan› Mahmut Abbas, Hamas’a ba¤-
l› milis güçlerini yasad›fl› ilan edecek
kadar ileri gitti. Bu dönemde ABD’nin
Abbas’›n güvenlik güçlerine 86 milyon
dolarl›k yard›m yapaca¤›n› bildirmesi,
ülkenin ABD taraf›ndan nas›l bölünmek
istendi¤inin, iç savafl›n ABD taraf›ndan
k›flk›rt›ld›¤›n›n göstergesi oldu. Bu ara-
da Filistinliler birbirlerine düflmüflken,
‹srail de düzenledi¤i sald›r›larla Filis-
tinlileri öldürmeye devam ediyordu. 

fiubat ay›n›n bafl›nda Suudi Ara-
bistan, çat›flmalar› durdurmak amac›y-
la devreye girdi ve Filistin Devlet
Baflkan› Abbas ile Hamas’›n siyasi li-
deri Halid Meflal, Suudi Arabistan’da
Mekke kentinde biraraya geldiler. Bu
görüflmelerde bir ulusal birlik hükü-
metinin kurulmas›n›n koflullar›n› ko-
nufltular. ABD, bu hükümetin kurul-
mas› için öncelikle Hamas’›n ‹srail’i
tan›mas›n›, önceki anlaflmalar›n ihlal
edilmemesini ve Filistin hükümeti dü-
zeyinde fliddete karfl› ç›k›lmas›n› flart
kofltu. BM Genel Sekreteri ve Filistin
sorununun çözülmesi için kurulan
ama hiçbir varl›k gösteremeyen Orta-
do¤u Dörtlüsü (ABD, AB, BM, Rus-
ya) ayn› flartlar› tekrarlad›lar. Hamas
da, ‹srail’i tan›mad›¤›n›, tan›mayaca-
¤›n› tekrarlad›. 

Bu flartlarda ve güçbela Mart ay›n-
da kurulan ulusal birlik hükümeti,
ABD’nin tepkisini ald›. Abbas, birlik
hükümeti konusunda var›lan uzlaflma-
n›n, o koflullar alt›nda yap›labilecekle-

rin en iyisi oldu¤u konusunda ›srar etti.
ABD aç›s›ndan ise, kendisiyle uzlaflma-
yan, kendi hegemonyas›n› tan›mayan
bir Filistin hükümetinin yaflama flans›
olamazd›. Ulusal birlik hükümeti daha
bafltan ölü do¤du. 

May›s ay› ‹srail’in kendi yönetim
sorunlar›yla u¤raflt›¤› bir dönem oldu.
12 Temmuz-14 A¤ustos tarihleri aras›n-
da düzenlenen Lübnan sald›r›s› ile ilgili
haz›rlanan Winograd raporu, ülkeyi ka-
r›flt›rd›. ‹srail Baflbakan› Ehud Olmert,
rapor haz›rlanmadan önce yapt›¤› ko-
nuflmada Lübnan savafl›n›n önceden
planland›¤›n› aç›klam›flt›. Hizbullah’›n
daha önce yapmay› denedi¤i gibi ‹srail
askerlerini kaç›rmas› durumunda Lüb-
nan’a hava sald›r›lar› ve s›n›rl› kara
operasyonu öngören plan›n birkaç ay
önce onayland›¤›n› söyledi. Bu konufl-
madan hemen sonra aç›klanan rapor ise,
Olmert’i “ciddi baflar›s›zl›kta niha-
i sorumlulu¤a sahip olmak, muhakeme-
den yoksun ve dargörüfllü hareket ede-
rek, ülkeyi alelacele savafla sokmak”la
suçlad›. Olmert’in partisi Kadima ve
muhalefet partileri Olmert’in istifa et-
mesi için bask› yapmaya bafllad›. Arka-
s›ndan 100 bin kiflinin kat›ld›¤› bir mi-
ting düzenlendi. Olmert, bütün bu bas-
k›lara ra¤men, yerine konulacak daha
uygun bir yönetici bulunamad›¤› için is-
tifa etmedi, ancak Olmert hükümeti cid-
di bir yara alm›fl oldu.  

‹srail bu iç sorunlar› ile u¤rafl›rken,
Filistin’de de Hamas-El Fetih çat›flma-
lar› yeniden alevlendi. Birkaç gün için-
de iki taraftan da onlarca kifli öldü. Bu
durumu f›rsat bilen ‹srail de Filistin

2007’yi geride b›rak›rken

Ortado¤u’nun 
yang›n› dinmiyor-II
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kentlerini bombalamaya bafllad›. Çat›flma-
lar›n geldi¤i boyut, Hamas ve El Fetih’in
art›k birlikte hareket edemeyece¤ini, üç ay
önce zorla kurulan ulusal birlik hükümeti-
nin de çat›flmalar› durdurmaya yetmedi¤i-
ni gösterdi. Hamas, Gazze fieridi’nde; El
Fetih ise, Bat› fieria’da yönetimi ele geçir-
diler ve fiilen yaflanan bölünme, resmiyet
kazand›. 

Filistin’in bölünmesi, ABD’nin pla-
n›yd›. Filistin üzerinde tam hakimiyetini
kuramayan, geliflmeleri kendi politikalar›-
na uygun hale getiremeyen ABD, Filis-
tin’in en az›ndan bir k›sm›yla yetinmeye
raz› olmufltu. Ancak bu bölünme ayn› za-
manda ‹ran’› güçlendiren bir unsur oldu. 

“Filistin sorununun çözümü” için ne
kadar çaba harcad›¤›n›(!), bu çözüme ön-
derlik etti¤ini göstermek isteyen ABD,
Kas›m ay›nda Annapolis’te bir zirve dü-
zenledi. Onlarca ülkenin davet edildi¤i
zirveye, hem Hamas, hem de ‹ran davet
edilmemiflti. ABD, Filistin’deki iflbirlikçi-
si yönetimi adeta uluslararas› kamuoyu
önünde resmen tan›tmak için düzenlemifl-
ti bu zirveyi. Ancak Hamas’›n ve ‹ran’›n
yoklu¤unda bu zirveden herhangi bir so-
nuç, ba¤lay›c› bir karar ç›kmas›, somut bir
ad›m at›lmas› beklenemezdi, öyle de oldu. 

Sadece bu konferansta de¤il, Filistin
sorunu sözkonusu oldu¤unda, Hamas’›
hesaba katmayan bir politikan›n hayata
geçmesi mümkün de¤il. Çünkü Hamas,
hem Filistin’in bir bölümünde (Gazze’de)
hakimiyetini sürdürüyor ve halk›n deste-
¤ini al›yor, hem de Filistin’in di¤er bölü-
münde yaflayan halk için ba¤›ms›zl›k mü-
cadelesinin simgesi olarak, giderek daha
etkili hale geliyor. Mahmud Abbas hükü-
metinin uzlaflmac› tutumu, Filistin halk›-
n›n taleplerini yans›tm›yor. Filistin, Irak
gibi halk› da parçal› olan bir yap›ya sahip
de¤il. Tersine, Filistin halk›, ‹srail taraf›n-
dan fiziksel olarak bölünmüfllü¤e tepkili,
umutlar› ve talepleri birleflik bir halk. Bu
nedenle ikiye bölmek mümkün de¤il. 

Zaten ABD ve ‹srail’in de bu durumu
farketmesi uzun sürmedi. fiimdi ‹srail,
Gazze’yi yeniden iflgal etmenin planlar›n›
yap›yor. Ancak bu, o kadar da kolay ol-
mayacak. Bir taraftan Lübnan yenilgisinin
arkas›ndan ‹srail yeni bir savafla giriflmek-
te temkinli davran›yor; çünkü Lübnan ye-
nilgisi, Ortado¤u’da “‹srail’in yenilmezli-
¤i” mitini yerle bir etti, ‹srail’e karfl› sa-
vaflman›n mümkün oldu¤u düflüncesini
güçlendirdi. Di¤er taraftan, bugün Gaz-
ze’de Hamas’›n gücü, halk deste¤i ve sa-
vaflma kapasitesi her geçen gün art›yor.
Üstelik Gazze halk› da, büyük zorluklar›n
arkas›ndan sona ermifl bir iflgalin yeniden
bafllamas›n›n önünde tüm gücüyle dura-
cakt›r. 

‹srail, Gazze’yi yeniden iflgal etme ko-
nusunda belli bir tedirginlik yaflarken, ay-
lard›r Gazze’ye uygulad›¤› ambargoyu 17
Ocak tarihinde s›k›laflt›rd› ve Gazze’yi aç-
l›k tehdidiyle karfl› karfl›ya b›rakt›. M›-
s›r’›n da Refahiye kap›s›n› kapatmas›n› ve
Gazzelilerin geçiflini engellemesini istedi.
Ancak ambargonun bunaltmas›, yeni bir
ad›m›n at›lmas›na yol açt›. Gazze’liler,
ambargonun s›k›laflt›r›lmas›n›n haftas›
dolmadan, Gazze’yi M›s›r’dan ay›ran du-
var› birçok yerinden patlatt›lar ve M›s›r’a
geçerek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere
al›flverifl yapt›lar. ‹ki günde 700 bin Gaz-
zeli M›s›r’a geçti, al›flverifl yapt›ktan son-
ra geri döndü. ABD ve ‹srail’in bask›s›y-
la M›s›r, üçüncü gün Filistinlileri polis
gücüyle durdurmaya çal›flt›. Fakat baflara-
mad›. Duvar, farkl› yerlerinden buldozer-
le y›k›larak yeni geçifl noktalar› yarat›ld›. 

Ekonomik ambargo, ilk defa duvar›n
patlat›lmas›n› gündeme getirdi. Bu, ol-
dukça önemli yeni bir durum. Bir kere aç-
l›k tehdidi alt›nda bir kere patlat›lm›fl ol-
mas›, yar›n baflka gerekçelerle baflka du-
varlar›n patlat›lmas›n›n önünü açacakt›r.
Ülkenin bölünmesinin ve Filistin halk›n›n
duvar patlatmaya kadar varan, tepkileri-
nin ulaflt›¤› nokta, 2008 y›l›n›n çok daha
sert ve çat›flmal› geçece¤inin göstergesi-
dir. 

Hedefteki ‹ran

ABD’nin yeni emperyalist savafl›,
hem Afganistan’› hem de Irak’› enkaza
çevirmiflti. ABD’nin bundan sonra göz
dikti¤i en önemli hedef ise, ‹ran. ABD, bu
savaflta hiçbir ad›m› kolay atamad›. Her
aflamada di¤er emperyalist güçlerin ve
kitlelerin büyük tepkisiyle karfl›laflt›. Bu-
gün ‹ran savafl›nda ise, çok daha büyük
engeller bekliyor ABD’yi. En baflta
Irak’ta teflhir olan gerçek yüzü ve y›pra-
nan prestiji engel oluyor buna. Bunun ya-
n›nda, ‹ran halk›n›n ABD karfl›t› tepkileri
savaflla birlikte daha büyümüfl durumda.
Keza Çin ve Rusya gibi iki büyük emper-
yalist, ‹ran’a dönük bir sald›r›ya izin ver-
meyeceklerini aç›ktan söylüyorlar. Hatta
60 bin kiflilik ordusuyla Irakl› fii-
i lider Sadr bile, ‹ran’a dönük bir sald›r›
sözkonusu oldu¤unda ‹ran’›n yan›nda sa-
vaflaca¤›n› aç›kl›yor. ABD’nin ‹ran’›n
nükleer tesislerini bombalamaya dönük
“fiah ve mat” adl› operasyonun planlar›-
n›n haz›r oldu¤u söyleniyor, ancak ABD
bir türlü ‹ran’a dönük bir sald›r›n›n önün-
deki engelleri temizlemeyi baflaram›yor,
bu ad›m› atam›yor. 

‹ran ise, bir taraftan pervas›zca
ABD’ye meydan okurken, bir taraftan da
ABD’nin elindeki sald›r› gerekçelerini
bofla ç›kartacak ad›mlar at›yor. Uluslara-

ras› Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) tara-
f›ndan gündeme getirilen denetimleri ka-
bul ediyor, nükleer tesislerini denetime
aç›yor, uranyum zenginlefltirmeyi s›n›rla-
yan anlaflmalara imza at›yor, nükleer
enerjiyi sadece bar›flç› amaçlarla kullana-
ca¤›n› söylüyor ve nükleer silah sahibi
olan ‹srail gibi ülkeleri de hedefe koyu-
yor. Bunlardan dolay› ABD, ‹ran’a sald›r-
mak için meflru bir gerekçe oluflturam›-
yor. Zaten, Aral›k ay› içinde, ‹ran’›n nük-
leer faaliyetinin savafla dönük olmad›¤›
yönünde haz›rlanan rapor, ABD’nin elin-
deki son sald›r› silah›n› da alm›fl oldu.  

ABD’nin yerine ‹srail’in ‹ran’a sald›r-
mas› ihtimali de gözlerden uzak tutulma-
mas› gereken bir durum. ‹srail, Filistin ve
Lübnan üzerinde bunun provalar›n› da
gerçeklefltirdi. Ancak hem Filistin’de
yükselen direnifl, hem de Lübnan’da bir
ay kadar süren ve ‹srail’in yenilgisiyle so-
nuçlanan savafl, bunun da o kadar kolay
olmad›¤›n› gösterdi. Lübnan savafl›n›n ‹s-
rail ile Lübnan aras›nda de¤il, (zaten Lüb-
nan ordusu ve hükümeti hiçbir fley yap-
mam›fllard›) Lübnan’daki Hizbullah üze-
rinden ‹ran ile yürütüldü¤ü aç›kça orta-
dayd›. Ve bu savafl›n galibi ‹ran olmufltu.
Bu nedenle ABD, ‹ran’a sald›rmak için
yeni bir bahaneye ihtiyaç duymufltu. 

ABD’nin Yeni Irak Plan›’n›n en
önemli parçalar›ndan biri de, Suriye ve
‹ran’a yönelik suçlamalar› art›rmak, on-
larla ilgili kan›tlar toplamakt›. ‹ran’›n di-
reniflçilere yard›m etti¤ini, Suriye’nin ise,
direniflçilerin kendi s›n›rlar›ndan rahatça
geçmesine göz yumdu¤unu iddia edecek-
ti ABD; böylece kamuoyu oluflturarak bu
ülkeleri hedef tahtas›na çakmas› kolayla-
flacakt›. Mesela fiubat ay›nda Ba¤dat’ta
fi i -
i Arap ve Kürtlerin ço¤unlukta oldu¤u
Sadriye semtinde düzenlenen bir intihar
eyleminde 135 kiflinin ölmesinin arkas›n-
dan, Irak hükümeti, “teröristlerin yar›s›-
n›n Suriye’den geldi¤ini” söyleyerek Su-
riye’yi suçlad›. ABD istihbarat› da Irak’ta
kulan›lan en ölümcül bombalar›n ‹ran’dan
geldi¤ine iliflkin kan›tlar buldu¤unu aç›k-
lad›. 

‹ran ve Suriye yönetimleri ise, bölge-
deki Müslümanlar›, ABD siyasetinin ba-
flar›s›z oldu¤unu belirterek Washing-
ton’un kendilerini bölme giriflimlerine
karfl› birlik olmaya ça¤›rd›. 

Almanya’da bulunan ‹ran rejimi mu-
halifi ‹ran Ulusal Direnifl Komitesi, yapt›-
¤› aç›klamada “Irak’ta kar›fl›kl›k ç›kar-
mak amac›yla gönderilmifl 32 bin ‹ranl›
ajan var” deyince, ABD bu “kan›t”a dört
elle sar›ld›. Irak ve ABD ordular›na ‹ranl›
ajanlar› yakalama ya da öldürme emrini
verdi¤ini aç›klad›. Asl›nda bu emri aylar

‹srail, Gazze’ye uy-
gulad›¤› ambargoyu
17 Ocak tarihinde s›-
k›laflt›rd› ve Gazze’yi
açl›k tehdidiyle karfl›
karfl›ya b›rakt›. M›-

s›r’›n da Refah kap›s›-
n› kapatmas›n› ve

Gazzelilerin geçiflini
engellemesini istedi.
Ancak ambargonun
bunaltmas›, yeni bir

ad›m›n at›lmas›na yol
açt›. Gazze’liler, am-
bargonun s›k›laflt›r›l-
mas›n›n haftas› dol-
madan, Gazze’yi M›-
s›r’dan ay›ran duvar›
birçok yerinden pat-
latt›lar ve M›s›r’a ge-

çerek ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere al›fl-
verifl yapt›lar. Ekono-
mik ambargo, ilk defa
duvar›n patlat›lmas›n›
gündeme getirdi. Bu,
oldukça önemli yeni
bir durum. Bir kere
açl›k tehdidi alt›nda

bir kere patlat›lm›fl ol-
mas›, yar›n baflka ge-
rekçelerle baflka du-
varlar›n patlat›lmas›-
n›n önünü açacakt›r.

Ülkenin bölünmesinin
ve Filistin halk›n›n

duvar patlatmaya ka-
dar varan, tepkileri-
nin ulaflt›¤› nokta,

2008 y›l›n›n çok daha
sert ve çat›flmal› geçe-
ce¤inin göstergesidir. 
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önce vermiflti. Ama ‹ranl› muhalif örgütün
aç›klamas›ndan sonra kamuoyuna duyur-
mufltu. Bu arada, bir y›l içinde onlarca
‹ranl›y› gözalt›na alm›fl, günlerce al›koy-
mufl, baz›lar›n›n DNA örneklerini, hepsi-
nin foto¤raflar›n› ve parmak izlerini al-
m›flt›. 11 Ocak’ta ise, diplomatik statüsü
olan 5 ‹ranl›y›, Devrim Muhaf›zlar›yla
ba¤lant›s› oldu¤u gerekçesiyle gözalt›na
ald›. ‹ran da buna misilleme olarak biri
Amerikan, biri Alman, biri ‹ngiliz, üç ki-
fliyi gözalt›na ald›. Üstelik bu gözalt›,
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin ‹ran s›-
n›r›ndaki köyünde gerçekleflmiflti. 20
Ocak’ta Irak’›n Kerbela kentinde 5 Ame-
rikan askerinin ölümüyle sonuçlanan sal-
d›r›n›n arkas›nda da ‹ran’›n oldu¤u iddia
ediliyor. 

ABD’nin sonraki ad›m› ise ‹ran’›n 125
bin askerden oluflan Devrim Muhaf›zlar›
adl› ordusunu terör örgütü ilan etmek ol-
du. ABD, Devrim Muhaf›zlar›n›n, “Irak
ve Afganistan’da y›k›c› faaliyetlerde bu-
lundu¤unu ve Ortado¤u’daki terör örgüt-
lerini destekledi¤ini”, bu nedenle terör ör-
gütü kapsam›nda gördü¤ünü ilan etti.
1979’daki devrimin arkas›ndan Ayetullah
Humeyni taraf›ndan kurulan ve ‹ran’›n
ana ordusundan ayr› olarak faaliyetlerde
bulunan bu ordunun kendi kara, deniz ve
hava kuvvetleri bulunuyor. Ve Devrim
Muhaf›zlar›, ABD’nin olas› bir savafl›nda,
‹ran’›n en etkili savunma gücünü olufltu-
ruyor. 

ABD’nin bu karar›na karfl›l›k, ‹ran da
ABD ordusunu ve ABD Merkezi Haberal-
ma Teflkilat›’n› (CIA) “terör örgütü” ola-
rak ilan etti ve Devrim Muhaf›zlar›’n›n as-
keri güçlerinin ABD’yle savaflmaya yete-
cek kapasitede oldu¤u aç›klamas›n› yapt›.
Bu aç›klamaya göre; ABD’nin Basra kör-
fezinde üç savafl gemisi bulunuyor ve bü-
tün gemileri ‹ran füzelerinin menzilinde.
‹ran çok geliflmifl balistik füzeleri ve 2 bin
km menzilli güdümlü füzeleri, karadan
havaya ve k›y›dan denize at›lan füzeleri,
binlerce h›zl› botlar› ile ABD’nin yürüte-
ce¤i bir savafla haz›r olduklar›n› söyledi-
ler. Bu füzeler, sadece Basra Körfezindeki
ABD gemilerini de¤il, ABD’nin bölgede-
ki bütün üslerini (Türkiye’deki ‹ncirlik üs-
sü dahil) vurabilecek kapasitede. 

ABD, ‹ran’a sald›r› için bahane bul-
makta zorland›kça, müttefikleri onun yar-
d›m›na koflmaya haz›r oldu¤unu göster-
mekten çekinmiyor. Fransa’da seçimleri
kazand›ktan sonra Fransa’n›n rotas›n› da-
ha fazla ABD’nin güdümüne çeviren Sar-
kozy, A¤ustos ay›nda “dünyan›n ya atom
bombal› bir ‹ran’la ya da ‹ran’›n bomba-
lanmas›yla karfl› karfl›ya oldu¤unu” söyle-
yerek ‹ran’a meydan okumufl oldu. Bir ay
sonra bu defa Fransa D›fliflleri Bakan› Ber-

nard Kouchner, ‹ran’›n nükleer program›
nedeniyle bir savafla haz›rlan›lmas› gerek-
ti¤ini söyledi. 

Ekim ay›nda ise, ABD ‹ran’a yönelik
yeni ve son 20 y›l›n en a¤›r yapt›r›m pake-
tini aç›klad›. Yapt›r›m as›l olarak ‹ran Sa-
vunma Bakanl›¤›n› ve ‹ran’daki en etkili
kurum olan Devrim Muhaf›zlar›n› hedef
al›yor. Yapt›r›m paketine tepki gösteren
Rusya ve ‹ran’la askeri-ekonomik iliflkile-
ri bilinen Çin de ABD’nin elefltirilerine
maruz kald›. Yapt›r›m paketi ekonomik
olarak ‹ran’› ciddi bir biçimde s›k›flt›rma-
y› hedefliyor. Ancak bundan daha önem-
lisi, paket aç›klan›rken yap›lan aç›klama-
lar›n, Irak savafl› bafllamadan hemen önce
yap›lan aç›klamalara benzemesi. 2002 y›-
l›nda Irak ile ilgili söylenen sözler, bu pa-
ketle birlikte ‹ran için söyleniyor. Bu ne-
denle, yapt›r›m paketinin, ‹ran savafl›n›n
ön haz›rl›¤› oldu¤u görülüyor. 

ABD bu haz›rl›klar› yaparken, Aral›k
ay›nda aç›klanan ABD Ulusal ‹stihbarat
Tahmini raporu, bütün planlar› altüst eden
tespitlerde bulundu. Rapor, ‹ran’›n muh-
temel bir nükleer silah› üretebilecek ye-
terlili¤e 2013 y›l›ndan önce ulaflamayaca-
¤›n› söylüyor. Bu aç›klama, ‹ran ile ilgili
sald›r› gerekçesini ortadan kald›r›yor. Irak
ile ilgili olarak da yalan ve uydurma bel-
gelere, sözde kan›tlara sar›larak savafl
bafllatan ABD yönetimi, bugün ‹ran ile il-
gili yeni bir “hatal› istihbarat-yanl›fl sa-
vafl” tutumundan uzak durmas› konusun-
da uyar›l›yor. Rapor üzerine ‹ran Cum-
hurbaflkan› Ahmedinecad zafer ilan etti ve
savafl olas›l›¤›n›n ortadan kalkt›¤›n› söy-
ledi. 

2008’in Ocak ay› ise, Bush’un Orta-
do¤u turu ile bafllad›. Irak konusunda hem
Irak’›n içinde hem de Ortado¤u genelinde
bir “Sünni blok” oluflturmaya çal›flan
ABD, ‹ran’›n karfl›s›na bu blokla birlikte
ç›kmak istiyor. Gezi s›ras›nda, t›pk› Irak
sald›r›s› öncesinde oldu¤u gibi, “‹ran’› öz-
gürlefltirece¤iz” diye aç›klama yapan
Bush, ‹ran’a sald›r›n›n çok da uzak olma-
d›¤›n› gösteriyor.  

* * *

ABD emperyalizmi bu savafla hege-
monya mücadelesinde güç kazanabilmek,
rakiplerini etkisizlefltirebilmek için girdi.
‘90’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren,
Rusya ve Çin gibi emperyalist ülkeler, her
geçen gün biraz daha büyüyor, güçleniyor
ve ABD’nin pazarlar›na giriyorlar.
ABD’nin iflbirlikçisi ya da aç›k pazar› ko-
numundaki ülkeler bile, her y›l biraz daha
ABD’den uzaklafl›yor, Rusya ve Çin gibi
emperyalist ülkelere yaklafl›yorlar. ABD
ekonomisi, bu durumdan olumsuz etkile-
niyor, ABD emperyalist tekelleri kar kay-
bediyor. 

Afganistan’la bafllayan, Irak’la devam
eden bu savafl, ABD aç›s›ndan, son on y›l-
da aleyhine dönen dengeleri yeniden ken-
di lehine düzeltme amac›n› tafl›yordu. Pet-
role sahip olmak, Ortado¤u ve Kafkaslara
sahip olmak, dünya hakimiyetine sahip
olmak... Savafl›n amac› buydu. 

Ancak Irak savafl› planlad›¤› gibi git-
medi, gitmiyor. ‹flgale bafllad›ktan sonra
birkaç ay içinde orada hegemonyas›n› ku-
racak ve yeni savafllara aç›lacakt›; 4 y›l
sonra bugün, Irak savafl›nda her geçen
gün biraz daha güç ve prestij kaybediyor;
4 bin asker cenazesi, onbinlerce fiziksel
ve psikolojik yaral› asker, ABD içinde sa-
vafl karfl›t› tepkileri güçlendiriyor. Sadece
askerler de¤il, art›k diplomatlar da savafl-
tan kaçman›n yollar›n› ar›yor; Amerikal›
diplomatlar Irak’ta görev yapmak istemi-
yor. Savafl›n maliyeti her geçen gün daha
büyük bir karadeli¤e dönüflüyor; resmi
olarak 804 milyar dolar, savafl için kulla-
n›lan örtülü ödenekle beraber 1,5 trilyon
dolar bu karadelikte eritiliyor. ABD,
üçüncü bir cephe olarak ‹ran’a sald›rmak,
‹ran’› dünya kamuoyunun gözünde yal-
n›zlaflt›rmak istiyor, ama att›¤› her ad›m
‹ran’› güçlendiriyor. Irak savafl›n›n geldi-
¤i aflamada fii-
i direniflçiler, ‹srail’in Lübnan savafl› ile
birlikte fii-
i Hizbullah, Filistin’in bölünmesiyle bir-
likte Hamas, ‹ran’›n bölgede daha güçlü,
daha etkili bir rol oynamas›na neden olu-
yor. ABD’nin son çare olarak düflündü¤ü
“Sünni blok” kurma çabalar› ise, henüz
somut bir sonuç vermiyor. 

ABD’nin Irak ve Afganistan’daki s›-
k›flma noktalar› oldukça fazla, bu batak-
l›ktan nas›l kurtulaca¤› ise her geçen gün
daha belirsiz oluyor. Di¤er taraftan,
‹ran’›n Irak’tan da daha zorlu bir hedef ol-
du¤u, hem ‹ran’›n direnme-savaflma gü-
cünün, hem de arkas›ndaki Rusya-Çin
deste¤i oldu¤u biliniyor. Aral›k ay›nda
aç›klanan ABD raporu, zaten ‹ran’a sal-
d›rman›n zeminini de ortadan kald›r›yor.
Ancak bütün bu geliflmeler, ‹ran savafl› ih-
timalinin ortadan kalkt›¤›n› göstermiyor. 

ABD’nin bu savafl› yürütmeye, Irak’›n
arkas›ndan yeni cepheler açmaya, üçüncü
ya da daha sonraki bir s›rada ‹ran’a sald›r-
maya ihtiyac› var. Bu ekonomik bir ihti-
yaç ve hegemonya mücadelesi içinde bafl-
ka çaresi de yok. Bunun yöntemlerinde,
planlarda kimi oynamalar, de¤ifliklikler
olabilir. ‹ran’dan önce baflka bir hedefe
sald›rabilir; ‹ran’a kendisi yerine baflka
bir ülke, mesela ‹srail sald›rabilir; Kürtle-
rin bölgedeki durumu ile ba¤lant›l› yeni
ittifaklar kurulabilir; ya da baflka bir fley
devreye girebilir. Ancak savafl burada kal-
mayacak, yeni aflamalarla ilerleyecektir. 
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Sayfa 2’de sürüyor

“Atlar› rüzgar kanatl›lar”›n

Büyük
koflusu

2007 y›l›n›n sonlar›na do¤ru,
ABD’de bafllay›p tüm dünyaya yay›-
lacak bir krizin korkusu, burjuvaziyi
sarm›flt›. Bu korku y›l›n ilk ay›nda
gerçe¤e dönüfltü. ABD Baflkan›
Bush’un aç›klamalar› da krizin patla-
mas›n› durduramad›. ABD Merkez
Bankas›, bir defada ilk kez 0,75 ora-
n›nda faiz indirimi yapt›. Eylül ay›n-
dan bu yana yap›lan toplam faiz indi-
rimi ise 3 puana yükselmifl oldu. Bu
bile yetersiz kald› ve yeni indirimler
beklenmeye baflland›. 

Bu durum, Türkiye’de de hemen
yans›mas›n› buldu. Döviz yükseldi,
faizler düfltü, borsa çöktü. Bunlar
mali piyasadaki görüngülerdi. Ancak
krizin, baflta tar›m olmak üzere tüm
ekonomiyi içine çekmesi bekleniyor-
du. Bu belirtiler, burjuvaziyi, daha
2008 y›l›na girmeden harekete geçir-
miflti. Krizin faturas›n› yine iflçi ve
emekçilerin s›rt›na y›kmak için kolla-
r› s›vad›. 

IMF’nin ve iflbirlikçi burjuvazinin
aylard›r “Sosyal Güvenlik Reformu”
üzerinde durmalar›, ard›ndan “istih-
dam paketi” ad› alt›nda baflta k›dem
tazminat› olmak üzere iflçi ve emek-
çilerin kazan›lm›fl birçok hakk›na
göz dikmeleri, bofluna de¤il. Keza
daha 2008’e girmeden elektrik, su,
do¤algaz gibi en temel ihtiyaçlara
yap›lan zamlar; artt›r›lan vergi yükü;
komik bir asgari ücret belirlemesi ve
buna ba¤l› olarak tüm ücretlerin dü-
flürülmesi gibi fliddetli bir sald›r› sa-
¤ana¤›, krizden en az hasarla ç›kma
plan›n›n önemli parçalar›. 

* * *

Ekonomik sald›r›lar, politik sald›-
r›larla ve artan faflist bask› ile atbafl›
yürütüldü, yürütülüyor… Çünkü sal-
d›r›lar çok boyutlu ve kapsaml›. Bu-
nun sonucunda, b›ça¤›n kemi¤e da-
yanmas› ile iflçi ve emekçinin sabr›-
n›n taflmas› tehlikesi var. O yüzden
de hem politik, hem mesleki örgütler
üzerindeki abluka iyice artt›r›ld›.




